
Ako zaseješ, tak budeš žať

(alebo ako sa stravuješ, tak sa budeš mať)
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Obilné pole

• Žiaci 4. ročníka si v skupinách prečítali 
zaujímavosti o obilí a jeho využití.

• Vypracovali problémové úlohy, po ich 
zvládnutí si  každý žiak vytvoril svoj 
klások, do ktorého vpísal získané 
informácie o obilí. 

• Z kláskov deti vytvorili obilné pole.

• Po jeho vytvorení  si pochutnali na 
pšeničnom chlebíku.

Počet žiakov: 36

Ročník: 4.





Bez práce nie sú koláče
• Žiaci pracovali celý deň v tímoch, za každú 

splnenú úlohu získali jedno písmenko, ktoré 
vpísali do vopred pripraveného klasu. Zo 
získaných písmen poskladali slovo 
OBILNINY.

• Medzitým tvorili básničky o obilí, priniesli si 
desiatu vyrobenú z obilnín.

• Na prírodovede riešili bádateľskú úlohu –
zisťovali,  ktoré z obilnín a obilninových 
produktov pláva, nepláva vo vode.

• V závere tematického dňa pani učiteľky 
vyhodnotili prácu tímov, spočítali body a 
víťazov odmenili sladkou odmenou v podobe 
oblátky.  
Počet žiakov: 44
Ročník: 3.





Wafle na zdravší spôsob

• Žiaci 6. ročníka sa na hodine fyziky 
naučili vážiť, merať objem, pracovať s 
mixérom, waflovačom...

• Wafle pripravovali pre celú triedu, preto 
museli dávky surovín v pôvodnom recepte 
prepočítať na väčšie množstvo papkáčov.

• V pôvodnom recepte nahradili hladkú 
múku zdravšou špaldovou a biely cukor 
trstinovým.

• Zistili, že takéto wafle chutia rovnako 
dobre.
Počet žiakov: 24
Ročník: 6.





Kváskujeme
• Aktivite predchádzala anketa žiačok 9. 

ročníka. Zisťovali, v ktorých rodinách sa 
pečie kváskový chlieb.

• P. učiteľka biológie, ktorá takýto chlieb 
pravidelne pečie, im vysvetlila rozdiely 
medzi kváskom z kvasníc a tradičným 
kváskom.

• Deti priniesli rôzne druhy doma 
upečeného kváskového chleba a pečiva.

• Cez veľkú prestávku mali možnosť tieto 
dobroty  všetci ochutnať.

Počet žiakov: 23

Ročník: 7.





V bielom kráľovstve
• Žiaci 8. ročníka navštívili v Čereňanoch 

približne 700 rokov starý panský mlyn.
• Ako jeden z posledných na Slovensku je 

stále funkčný, múku tam melie už šiesta  
generácia rodiny Vrtielovcov.

• P. Juraj Vrtiel nás zasvätil do tajov 
svojej práce, a tak sme sa dozvedeli, 
prečo je špaldová múka v obchode drahšia 
ako ostatné druhy či to, že čím hrubšia 
múka – tým menej lepku.

• A „vraj najlepšie knedle sú z hrubej 
múky“!
Počet žiakov: 15
Ročník: 8.





Nestlé nie sú iba sladkosti...

• ...ale aj zdravé cereálie a cestoviny.
• Prievidzská pobočka je známa najmä svojimi 

chutnými polievkami, ktoré sú zahusťované 
rezancami, mušličkami, knedličkami.

• Halušky už tiež nemusia pochádzať iba z 
babičkinej kuchyne.

• Zistili to žiaci 9. ročníka na exkurzii v  
spoločnosti Nestlé Prievidza.

• K prehliadke patrila aj ochutnávka rôznych 
druhov cestovín, polievok, omáčok.

Počet žiakov: 10
Ročník: 9.





Spoznávanie zdravých obilnín

• Žiaci spoznávali známe (pšenica, jačmeň, 
raž, ovos, kukurica) aj menej
známe (pšeno, amarant, bulgur, kuskus, 
pohánka) druhy  obilnín,
ich výživovú hodnotu a spôsoby ich 
prípravy. 

• Pozorovali ich vonkajší vzhľad, navzájom 
porovnávali a vyhľadávali informácie o 
spôsobe pestovania.

Počet žiakov: 22

Ročník: 7.





Na návšteve v pekárni

• Žiaci 6. ročníka navštívili novácku 
pekáreň.

• Na vlastné oči videli, koľko práce treba 
vynaložiť, kým sa z pece vytiahne 
chrumkavý bochník chleba.

• Možno si na to spomenú, keď budú chcieť 
hodiť nedojedený kus chleba do 
odpadkového koša...

Počet žiakov: 24

Ročník: 6.





Život s celiakiou

• Viacerí žiaci v našej škole si nemôžu dopriať 
rovnaké pochúťky ako ich spolužiaci, pretože 
trpia autoimunitným ochorením – celiakiou.

• Na besedu sme pozvali zdravotnú sestru, p. 
Oršulovú.

• Porozprávala o príčinách, prejavoch celiakie a 
spôsobe stravovania detí trpiacich týmto 
ochorením.  

• Paulínka Šimová napísala úvahu na tému Môj 
život s celiakiou. Okrem iného sme sa z nej 
dozvedeli, že niekedy môže mať človek takú 
celkom obyčajnú túžbu - „ochutnať biely rožok“.

Počet žiakov: 25
Ročník: 6.



Product A

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

Product B

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3



Pukance – postrach kín

• História, správna príprava či výživová 
hodnota pukancov, to boli témy, ktoré 
skúmali žiaci 8. B triedy.

• Pracovali s novinovým textom v skupinách 
– každá skupina mala za úlohu spracovať 
text iným spôsobom /pojmová mapa, 
komiks, rozprávka, reprodukcia.../

• Po odprezentovaní výsledkov skupinovej 
práce nasledovala ochutnávka tohto 
zdravého a nízkokalorického jedla. 

Počet žiakov: 24
Ročník: 8.





Vyznáte sa v cestovinách?

• Žiačky 8. ročníka pripravili pre žiakov 5. 
ročníka prezentáciu.

• Zamerali sa v nej na známe i menej 
známe druhy cestovín.

• Priblížili im ich názvy, vlastnosti a 
možnosti uplatnenia v kuchyni.

• S nezvyčajnými tvarmi i názvami 
niektorých cestovín sa deti stretli 
prvýkrát.

Počet žiakov: 24
Ročník: 5.





NIE VŽDY PLATÍ, ŽE CEREÁLIE SÚ ZDRAVÉ 

• https://www.televizeseznam.cz/video/peklonat
aliri/musli-189887

• Základ müsli by mali tvoriť zdravé ovsené 
vločky – prospešné pre naše telo.

• Aby obľúbenosť müsli stúpla, výrobcovia 
chute „dotvorili“– množstvom cukru, 
presladeným kandizovaným ovocím, čokoládou, 
orieškami a tukmi.

• Výsledok? Tabuľky s energetickými hodnotami 
na obale nám prezradia, že müsli obsahuje 
toľko kalórií ako celkom bežné raňajky.

• Chcete jesť zdravé cereálie a müsli?
Pripravte si ich sami!
Počet žiakov: 24
Ročník: 8.

https://www.televizeseznam.cz/video/peklonataliri/musli-189887




Keď sa chlapi chytia varechy

• Neoddeliteľnou súčasťou nášho jedálnička sú aj zemiaky 
upravené na mnohé spôsoby.

• Žiaci 9. ročníka zistili, že  zemiaky sa dostali do 
Európy v „hodine dvanástej“ a pôvodne mali zachrániť 
ľudí od hladomoru...

• Rovnako zachránili aj nás, keď chlapi inovovali pôvodný 
recept na zemiakové placky /vylepšili ho slaninou z 
domáceho chovu/ a nasýtili nás.

Počet žiakov: 7

Ročník: 9. /jedli všetci/





Hostina pre všetkých
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