
HOVORME O 
JEDLE 2019

5  P O R C I Í  OVO C I A  A  Z E L E N I N Y  D E N N E



Zoznam zrealizovaných aktivít:

1. Príprava plagátov k týždňu Hovorme o jedle(žiačky 8. ročníka)

2. Vítanie ovocným pohárom – jedna porcia ovocia hneď ráno (18 žiakov vyšších ročníkov pripravovalo a všetci žiaci školy boli pohostení)

3. Ovocný stôl – zober si, ak máš chuť  - doplň svoju porciu ovocia a zeleniny (všetci žiaci školy)

4. Každý deň zdravý šalát v školskej jedálni - jedna porcia ovocia a zeleniny (stravníci v školskej jedálni cca 150 detí)

5. Sponzorská spolupráca COOP Jednota Námestovo

6. Starostlivosť o produkčný sad a zaslúžená oberačka s ochutnávkou vypestovaného ovocia (žiaci školského klubu – cca 25 detí) 

7. Rovesnícke vzdelávanie (24 žiakov 7.,8. a 9. ročníka prezentovalo aktivity o ovocí a zelenine, na aktivitách sa zúčastnilo 148 žiakov 1.,2., 

3.,4.,5.,6. a 9. ročníka)

8. Hádaj, čo zješ a triedenie ovocia (13 žiakov 1. ročníka)

9. Postavičky z ovocia a zdravý životný štýl (19 žiakov 3. ročníka)

10. Mrkvovo – jablkový koláč (17 žiakov 4. ročníka)

11. Čokoládová fontána s ovocím (17 žiakov 5.A triedy)

12. Zber šípok (žiaci 1. – 8. ročníka)

13. Taniere z prírodného materiálu (15 žiakov 8. ročníka)

14. Dôkaz vitamínu C v ovocí (27 žiakov 9. ročníka)

15. Ako správne čítať etikety na ovocí a zelenine (27 žiakov 9. ročníka)

16. Význam vitamínu C pre ľudský organizmus (27 žiakov 9. ročníka)

17. Nástenka vo vestibule Hovorme o jedle 2019 – 5 PORCIÍ OVOCIA A ZELENINY DENNE + kvíz na nástenke pre žiakov školy(4 žiačky 8. 

ročníka, do kvízu sa zapojilo 54 žiakov školy)

18. Ovocné smoothie (13 žiakov 5.B triedy)
19. Cyklotúra Harvelka s porciou ovocia a zeleniny (15žiakov prevažne zo 7. ročníka)

20. Chlapci bavia dievčatá, dievčatá bavia chlapcov ... O ovocí a zelenine (22 žiakov 6. ročníka)

21. Aké ovocie a zelenina sa pestovali v minulosti na našom území (20 žiakov 7. ročníka)

22. Zdravé raňajky, Hamčo a Športko (22. žiakov 6. ročníka)



Žiačky 8. ročníka pripravili plagáty, ktoré 

už začiatkom októbra upozorňovali na 

pripravované aktivity aj vybranú tému: 

5 PORCIÍ OVOCIA 

A ZELENINY 

DENNE



1. Vítanie ovocným pohárom:

Starší žiaci si v utorok– 15.10.2019 – privstali a do školy prišli 

už o 6,00 hod, aby pre ostatných žiakov našej školy pripravili 

skvelé raňajky - porciu ovocia. Od sponzora – COOP Jednota 

Námestovo sme dostali niekoľko desiatok kilogramov 

čerstvého ovocia. Poumývané sme ho čistými rukami rozdelili 

do pohárov. Pripravili sme 306 porcií a tešili sme sa na 

odovzdávanie.... ☺ (18 žiakov 7., 8. a 9. ročníka pripravovalo, cca 

200 žiakov bolo ponúknutých) 





Každý žiak, rodič, učiteľ dostal v tento deň porciu ovocia hneď ráno. Niekto sa potešil, iný ohŕňal nos .... , nás 

však teší, že sme väčšine dodali potrebnú dávku vitamínov a jednoduchých cukrov na správne naštartovanie dňa 

☺.



2. Ovocný stôl – zober si, 

ak máš chuť:

Žiaci mali počas celého dňa 

na hlavnej chodbe ovocnú 

pochúťku priamo na dosah, ak 

mali chuť – mohli sa 

ponúknuť.



3. Každý deň čerstvý zdravý šalát v školskej jedálni:

Aj pani kuchárky v školskej jedálni sa pripojili a v rámci týždňa 

HOVORME O JEDLE pripravili každý deň porciu ovocia a 

zeleniny 



Na sponzorskú spoluprácu sme oslovili COOP Jednotu Námestovo, ktorá deťom venovala 

ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v hodnote 100,- eur



4. Starostlivosť o produkčný sad a zaslúžená oberačka:

žiaci školského klubu si ešte na jar rozdelili starostlivosť o ovocné 

stromy v školskej záhrade. Ovocie z nich im teda zaslúžene patrí. 

Oberačka sa uskutočnila v týždni HOVORME O JEDLE. 

Štvorročné hrušky nám tento rok prvýkrát krásne zarodili ☺.



5. Rovesnícke vzdelávanie: žiaci starších ročníkov pútavou a 

nezvyčajnou formou odovzdávali vedomosti a informácie mladším 

kamarátom o tom .........

... aký je rozdiel medzi hmotnosťou a hustotou 

ovocia a zeleniny, prečo sa niektoré ponorí a 

iné pláva .... Žiaci najskôr tipovali a potom sa 

presvedčili o svojich odhadoch v praxi ☺

HUSTOTA OVOCIA A ZELENINY



... čo vieš zistiť z obalu o ovocí a zelenine - výrobca, dovozca, krajina pôvodu, trvanlivosť, zloženie, energetická 

hodnota, čo s použitým obalom .... atď, to všetko vysvetlili svojim mladším kamarátom. Uvažovali tiež o tom, 

prečo je lepšie kupovať ovocie a zeleninu dopestovanú na Slovensku ako dovážať exotické ovocie z ďalekých 

krajín.  

AKO ČÍTAŤ ETIKETY NA OVOCÍ A ZELENINE



.... ako rozsvietiť malú led žiarovku iba 

pomocou citrónu a ako to, že to 

funguje ?... Žiaci sa tak dozvedeli o 

kyseline citrónovej, ktorá sa správa 

ako batéria a zistili, že aj fyzika môže 

byť zábavná ☺

Každý citrón predstavoval galvanický 

článok, čím väčšia ovocná reťaz, tým 

väčšie napätie.

ELEKTRINA Z CITRÓNOV, či iného 

ovocia



...  informácie o 

exotickom ovocí, žiaci 

priraďovali obrázky k 

názvom a nebolo to 

vždy jednoduché, 

predpokladáme preto, 

že v domácnostiach 

prevládajú skôr  

pôvodné druhy ovocia 

pre naše oblasti

EXOTICKÉ OVOCIE



... určovali ovocie a zeleninu dotykom..., uvedomovali si hladkosť či drsnosť 

povrchu, prípadne si pomohli „pachovou stopou“, ktorú im ovocie či zelenina 

zanechali na končekoch prstov  

ČO SA SKRÝVA V ŠKATULI  



Farebnosť rastlín spôsobujú prírodné 

farbivá napr. betanín z cvikly, chlorofyl 

zo zelerových listov,  kvercetín z 

cibule.... , žiaci si „silu“ niektorých 

farbív mohli vyskúšať. To, aké sú tieto 

farbivá pre ľudský organizmus dôležité 

a ako rozdeľujeme ovocie a zeleninu 

podľa farby sa mohli mladší žiaci 

dozvedieť od starších kamarátov. 

Nakoniec ešte nakreslili svoje 

najobľúbenejšie ovocie, či zeleninu   

FARBY OVOCIA A ZELENINY A ICH 

VÝZNAM



HÓKUS – POKUS ... Dôkaz prítomnosti vitamínu C  

... ovocie a chémia... , žiačky jednoduchým 

pokusom s manganistanom draselným urobili 

dôkaz prítomnosti vitamínu C v citróne aj v 

tabletkovej forme. Deťom sa veľmi páčilo ☺. 

Popritom im trošku priblížili pomôcky z 

chemického laboratória, či zásady práce s 

chemikáliami, určovali pH roztokov a vysvetlili 

význam vitamínu C pre zdravie človeka



... prečo nastrúhané jablko stmavne a ako tomu zabrániť napr. 

použitím citrónovej šťavy. Keď sú jablká vystavené vzduchu, látky 

obsiahnuté v bunkách reagujú so vzduchom a tmavnú. Vitamín C, 

ktorý je prítomný vo vysokom množstve v citrónovej šťave tento 

proces spomaľuje. Vitamín C reaguje s látkami v jablku tak, že 

zabraňuje ďalšej oxidácií niektorých dôležitých látok v jablku. 

Uchováva tak farbu a chuť jablka. Jeden z významov vitamínu C v 

ľudskom organizme je tiež ochrana dôležitých látok pred ich 

nežiadanou oxidáciou kyslíkom alebo inými oxidovadlami, napríklad 

UV žiarením alebo voľnými radikálmi, ktoré sa jeho pôsobením v 

tele vytvárajú. Aj preto je dôležitá konzumácia ovocia bohatého na 

vitamín C

VITAMÍN C



...ako rozdeľujeme plody ovocných 

rastlín. Kôstkovice, malvice, bobule 

si pomocou lupy detailne 

poprezerali na prierezoch, 

preparačnou ihlou a pinzetou 

povyberali semienka a navzájom 

porovnávali veľkosti, umiestnenie 

v plode a ich počet. 

AKO DELÍME OVOCIE 



... Čo sú plesne, prečo sa nám občas vytvoria na ovocí a zelenine, ako správne uskladňovať ovocie a zeleninu, aby 

sme predchádzali ich plesniveniu, ako vyzerá pleseň pod mikroskopom, ...

PLESEŇ NA OVOCÍ A ZELENINE 



... Vyplňovali tajničky a 

osemsmerovky o ovocí a 

zelenine

TAJNIČKY A 

OSEMSMEROVKY 



Žiaci 1. A

triedy v rámci 

projektu Hovorme 

o jedle najskôr triedili 

ovocie a zeleninu. Zvládli 

to veľmi dobre. Pokračovali 

hrou: Hádaj čo ješ? S týmto mali

trochu ťažkosti, bolo zrejmé, že deti 

málo konzumujú niektoré druhy ovocia. (13 

žiakov)



Deti 3. ročníka sa venovali zdravému životnému štýlu, na 

pracovnom vyučovaní tvorili postavičky z ovocia 

a zeleniny, tvorili obrazce, obložené tanieriky, ktoré 

potom zjedli. (19 žiakov)

☺ .... 



Žiaci 4. ročníka piekli zdravé mrkvovo-

jablkové koláčiky.



5.A trieda zažila nezvyčajnú triednickú hodinu, 

pani učiteľka triedna im upiekla ovocný koláč, 

ktorý spoločne ozdobili kúskami čerstvého 

ovocia (1 porcia ☺), vyskúšali čokoládovú 

fontánu s ovocím, či ovocný čaj. Všetkým 

veľmi chutilo ☺



V spolupráci s OZ Lesy SR sme sa so žiakmi 

školy zapojili do zberu šípok. Šípky sa pre 

vysoký obsah vitamínov môžu nazývať aj 

pomarančmi severu. Často nás sprevádzajú 

na potulkách prírodou a zbierame ich kvôli 

blahodarným liečivým účinkom. V spolupráci 

s Lesmi SR sme sa tento rok zapojili do 

celoslovenskej súťaže: ZBER ŠÍPOK. Obnovili 

sme tak tradíciu zberu, na ktorú si spomínajú 

možno rodičia, či starí rodička našich žiakov. 

Šípky boli zo školy odvážané na ďalšie 

spracovanie. V rámci zberu prebieha aj súťaž 

o najšikovnejšieho zberača/zberačku 

a najlepší triedny kolektív zberačov šípok. 

Žiaci našej školy nazbierali a odovzdali spolu 

197 kg šípok. Potešilo nás, že pri zbere sa 

utužovali triedne kamarátstva, či príjemne 

strávené chvíle rodičov a detí.  A deti sa tiež 

dozvedeli, aký význam pre ľudský organizmus 

šípky majú.

(do zberu sa zapojili žiaci 1. – 8. ročníka) 



K jedlu neodmysliteľne patrí aj kultúra stolovania, preto sme so žiakmi 8. ročníka na výtvarnej výchove 

vytvorili takéto taniere z prírodných materiálov a ozdobili nimi priestory našej školy (15 žiakov 8. ročníka)



Dôkaz vitamínu C v ovocí

Žiaci pomocou zmeny farby dokazovali prítomnosť vitamínu C v ovocí. Merali pH štiav z ovocia. Svoje 

pozorovania a vedomosti využili pri rovesníckom vzdelávaní.

(27 žiakov 9. ročníka) 



Etikety na obaloch ovocia a zeleniny

Žiaci pracovali s obalmi od ovocia a 

zeleniny, ktoré si doniesli z domu. Ich 

úlohou bolo nájsť čo najviac informácií o 

produkte (zloženie, nutričné hodnoty, 

energetická hodnota, konzervovanie, 

trvanlivosť odporúčania na uskladnenie, 

krajina pôvodu, výrobca, distribútor,  

obalový materiál. Žiaci sa rozhodujú na 

základe zistených informácií, či by si 

výrobok opäť kúpili, formulujú výskumné 

otázky, hľadajú informácie na internete. 

Najväčší šok? Zistili sme, že sušené slivky, 

ktoré doniesol jeden žiak, pochádzajú až z 

ďalekej Argentíny, preto sme začali 

diskutovať aj o ekologickej stope, ktorú  

dovážané ovocie zanecháva na našej planéte, 

o množstve konzervantov, aby ovocie 

vyzeralo lákavo a pod. Táto aktivita bola aj 

prípravou k rovesníckemu vzdelávaniu.

(27 žiakov 9. ročníka)



Ako pôsobí vitamín C v ľudskom organizme

Čo spôsobilo stmavnutie jablka? Ako je možné, že jablko, ktoré nie je prekrojené nestmavne? Mení sa len farba 

jablka alebo aj jeho chuť a vôňa? Tmavne jablko len na povrchu alebo po prekrojení tmavne do hĺbky. Čo iné by si 

musel s jablkom spraviť, aby nestmavlo? Bolo by možné farbu jablka zmeniť späť na pôvodnú? Ak áno, ako? Ak nie, 

prečo? Aké iné látky podľa teba môžu takto chrániť jablko pred tmavnutím? Myslíš si, že by mohla teplota 

prostredia ovplyvniť tento proces? Stmavlo by jablko napríklad vo vriacej vode? Stmavlo by v ľadovej vode? 

Stmavlo by v chladničke? Na všetky tieto otázky sa žiaci snažili zodpovedať pokusmi s jablkom a citrónovou 

šťavou. Bádateľsky orientované vyučovanie s témou ovocia a zeleniny, ich významu pre ľudský organizmus sa im 

veľmi páčilo.  (27 žiakov 9. ročníka) 



Nástenka vo vstupnom vestibule + kvíz pre žiakov školy o ovocí a 

zelenine

Žiačky 8. ročníka pripravili nástenku o význame, charakteristike, 

energetickej hodnote vybraných druhoch ovocia. Vymysleli tiež 10 

kvízových otázok, odpovede na ne si žiaci museli nájsť na spomínanej 

nástenke, do aktivity sa zapojilo 53 detí. 



Ovocné smoothie

A teda poriadnu porciu ovocia si dopriali 

žiaci 5.B triedy, ktorí si na triednickej 

hodine pripravili takúto pochúťku a 

porozprávali o dôležitosti ovocia a zeleniny 

pre detský organizmus.

(13 žiakov 5.B triedy)



Cyklotúra Harvelka s ovocím a zeleninou

Podmienka minimálne jednej porcie ovocia a zeleniny počas cyklotúry

Harvelka, niekto si pripravil nakrájané jabĺčka, iný sladké a osviežujúce 

smoothie, všetkým to však dodalo potrebnú dávku energie a vitamínov.

(15 žiakov prevažne 7. ročníka) 



Chlapci bavia dievčatá, dievčatá bavia chlapcov ... O ovocí a zelenine

Žiaci si nachystali množstvo aktivít, ovocných a zeleninových pochúťok, ochutnávok, tajničiek, doplňovačiek, 

scénok, ktorými sa bavili ale aj vzdelávali navzájom

(22 žiakov 6. ročníka)



Zdravé raňajky, Hamčo a Športko

So žiakmi 6. ročníka sme sa 15.10.2019 zapojili do projektu hovorme o jedle. Úlohou žiakov bolo 

priniesť si hravé a zdravé raňajky z ovocia a zeleniny. V úvode vyučovacej hodiny sme so žiakmi viedli 

krátku diskusiu o tom ako podľa nich vyzerajú zdravé raňajky. Následne každý žiak predstavil svoje 

raňajky. Spoločne sme sa naraňajkovali. Nasledovala aktivita na tému  ,,V zdravom tele zdravý 

duch“. Žiaci mali pripravené 2 plagáty, na ktorých boli dvaja kamaráti Hamčo a Sportko. Kým Hamčo

stále sedí doma pri počítači, alebo na schodoch pred panelákom a neustále sa napcháva sladkosťami, 

nemá žiadnych priateľov a potichučky priberá na váhe. Zatiaľ jeho jediný ozajstný kamarát Sportko, 

stále behá po dvore, naháňa futbalovú loptu, cvičí, jedáva veľa ovocia a zeleniny. Rozhodol sa, že spolu 

s nami pomôže svojmu priateľovi schudnúť a naučí ho, ako sa má správne starať o svoje telo. Žiaci sa 

rozdelili do 4 skupín, každá z nich dostala veľký baliaci papier, písacie pomôcky a zadanie.  

1 skupina - Hamčo: rozdelila papier zvisle na polovicu. Na prvú - napísali, čo robí nesprávne, prečo je 

taký obézny, aké jedlá preferuje, čo asi robí vo voľnom čase. Na druhú – snažili sa mu pomôcť svojimi 

nápadmi, ako by sa mal stravovať, akým športom by sa mal venovať. 

2 skupina - Sportko: opísala jeho denný režim, akú stravu jedáva, aby bol zdravý, silný a vládal 

športovať. Snažila sa zostaviť jedálny lístok.  

Trieda dostala aj spoločnú domácu úlohu. Ich úlohou bolo vymyslieť básničku o ich triede a zdravom 

životnom štýle. 

(22 žiakov 6. ročníka)



• ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka

• Základná škola

• č.141, 029 64 Oravská Jasenica


