
VII. Ročník HOVORME O JEDLE

VYHLÁSENÁ DENNÁ TÉMA: CUKRY, TUKY, SOĽ 18.10.2019



1. Exkurzia „Po stopách Fast Foodu“ v nákupnom centre Banská Bystrica

2. príbeh „O tom, ako Tučko Pučko nezhodil žiadne kilečko...“

3. prezentácia – Cukry, tuky, soľ

4. ochutnávka medu od miestneho včelára

5. Tučko Pučko v pohybe

6. zmeraj si svoje BMI

7. Jedálniček Tučka Pučka – vypracovanie pracovných listov

8. výzdoba nášho Jedálnička

9. dôkaz tukov v potravinách



„Po stopách Fast Foodu“
❖Náš týždeň sme začali aktivitou v jednom z nákupných centier v Banskej Bystrici. Všetci žiaci 5. až 

9. triedy mali za úlohu dobre si všímať  možnosti stravovania v nákupnom centre, vybrať pre našu 

vymyslenú postavičku Tučka Pučka z bohatej ponuky zdravých i nezdravých jedál jedno, na ktoré by 

ho určite pozvali a  jedno, ktoré by mu určite neodporučili…

❖Táto aktivita bola pre naše deti veľkým zážitkom. Prepojili svoje teoretické poznatky o zdravom 

stravovaní s každodennou realitou stravovania v nákupných centrách…

❖Výsledkom boli návrhy, kam Tučka Pučka pozvať na jedlo a prečo práve tam...



„O tom, ako Tučko Pučko nezhodil žiadne kilečko...“

V našich príbehoch sme nadviazali na našu vymyslenú postavičku 

Tučka Pučka, cieľom aktivity bolo hľadať dôvody, prečo od minulého 

roka nezhodil žiadne kilečko, premýšľať o tom, čo urobil nesprávne 

a vytvoriť v príbehu ponaučenie, ako a prečo zdravšie žiť. 

Na tejto aktivite pracovali žiaci 5.,6. a 7. ročníka



Vybrali sme tie najzaujímavejšie a najpútavejšie rozprávky, ktoré autori 

sami prečítali našim mladším spolužiakom z ročníkov 1.-4.

Na ich tvárach bolo vidieť zvedavosť, radosť i úsmev…

Cieľom bolo pripomenúť formou rozprávky, že je potrebné sa starať o 

svoje zdravie a stravu, aby sme nedopadli ako ten Tučko Pučko...



Takto boli najvydarenejšie a najkrajšie ilustrované rozprávky o 

Tučkovi Pučkovi vyvesené na nástenke, kde si ich mohli všetci žiaci 

prečítať...



❖ Téma Cukry, tuky, soľ bola odprezentovaná všetkým deťom 2.stupňa našej školy...

❖ obsahovala dôležité informácie o tukoch, ich rozdelenie na zdravé a nezdravé, mýty 

a fakty o bravčovej masti, omega-3 a omega-6...

❖ dozvedeli sa mnoho o skrytých cukroch v bežných potravinách, čím nahradiť biely 

cukor, zaujímavé fakty o mede

❖ vysvetlili sme si pojem „prázdne kalórie, prázdna energia“

❖ našich žiakov najviac prekvapilo, že sladidlo stévia je rastlina...



❖ Porozprávali sme sa o kvalite domáceho medu z nášho regionu, o 

ťažkej práci včiel aj našich včelárov...

❖ Naučili sme sa rozpoznať kvalitný med od nekvalitného



❖ Žiaci si na hodine telesnej výchovy vyskúšali, ako sa Tučko Pučko cíti s 

nadváhou. 

❖ Pripevnili sme im namiesto bruška ruksak so záťažou 3 kg.

❖ Reagovali na povely pani učiteľky a svojich spolužiakov: 

„Tučko Pučko poskoč si, pobehni si, sadni si, otoč sa, predkloň sa...“ 



❖ V závere hodiny sa žiaci navzájom podelili o svoje pocity a porozprávali, 

ako sa cítili s nadváhou...



❖ Veľkou zábavou bolo pre žiakov zisťovať, či majú alebo nemajú obezitu...

❖ Zmerali sme si výšku, hmotnosť a na stránke ihneď videli, kto má menej či 

viacej jesť...záujemcov bolo veľa…

❖ aj pani učiteľka sa musela pre pobavenie detí zmerať ☺



❖ Každý žiak vypracoval samostatne jeden učiteľom pripravený pracovný list.

❖ Všetci žiaci si priniesli propagačné materiály z rôznych marketov s obrázkami 

potravín.

❖ Mali za úlohu vytvoriť NÁVRH VYVÁŽENÉHO JEDÁLNIČKA pre Tučka Pučka na 1 

deň.

❖ Druhou úlohou bolo zaradiť potraviny uvedené v pracovnom liste do 3 skupín

❖ Prekvapila najčastejšia otázka: „Čo je to sója?“

AKTIVITA Č.7

JEDÁLNIČEK TUČKA PUČKA





 Vyrobili sme 40 pracovných listov

 Na spoločnej práci sa podieľali všetci žiaci 2.stupňa 



Žiaci 7. ročníka na hodine informatiky navrhli grafický vzhľad úvodného štítku, 

zvolili hlasovaním najkrajší obrázok

AKTIVITA Č.8

VÝZDOBA NÁŠHO JEDÁLNIČKA



a vyzdobili obal „zdravými“ obrázkami...



Všetci žiaci v maškrtníčku veselo listovali a doslova sa pobavili na niektorých 

nápadoch svojich spolužiakov...



AKTIVITA Č.9

Chemický dôkaz tukov v rastlinných 

semenách (orechoch)

A keďže žiaci 9. ročníka sú už na rozprávky priveľkí, na hodine chémie nám 

dokázali, že v zdravých orieškoch naozaj nejaké tuky sú a nie hocijaké…:-))   

viď metodický list



Názov:  ZŠ Partizánska 362 – základná škola

Adresa školy: Partizánska 362, 95151 Nová Ves nad Žitavou


