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Mäso, hydina, ryby, vajcia, 

strukoviny



Aktivity zrealizované k téme: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

• Rozhlasová relácia „Hovorme o jedle“, nástenka  – 8.A,

• Partnerské učenie v SOŠ Novákoch – 8. A,

• Partnerské učenie, lesná pedagogika, lov rýb, Kulháň, Viridis – 2. B, 8. A,

• Anketa o mäse – dotazník – všetci žiaci,

• Ryby, rybky, rybičky – partnerské učenie s mamičkami  - 8. A,

• Matúško a rybičky - reklama na uprednostnenie rýb pri konzumácii mäsa,

• Výroba interaktívneho maľovaného čítania na partnerské učenie – dvaja žiaci z 8. A,

• Ranné cvičenia žiakov z I. stupňa  - všetci žiaci z I. stupňa,

• Výroba kvarteta – 6. A, 8. A,

• Éčka v mäsových výrobkoch – 7. A, 

• Problém hladu v Afrike a plytvanie potravinami u nás – 6. A,

• Partnerské učenie – ôsmaci prváčikom – 8. A a 1. A, 1. B,

• Partnerské učenie – ôsmaci predškolákom,

• Puzzle na partnerské učenia,

• Mäso a strukoviny v anglickom jazyku – 1. A, 

• Hustota mäsa na fyzike – 7. A,

• Strukoviny a spracovanie mäsa na Slovensku – 8. A,

• Bielkoviny vo vajíčku – 7. A,

• Znehodnocovanie bielkovín – video – 8. A,

• Na hodine slovenčiny – plytvanie potravinami – 8. A,

• Mäsité jedlá v desiatich krajinách – 4. A, 4. B, 9. A,

• Rybky zo strukovín, maľované rybky, medailóny zo strukovín – I. stupeň,

• Naše kuchárske umenie – Spaghetti Bolognese, nátierka vajíčková, z údenej rybky, vajíčkovo-

tuniaková, obložená misa, kuriatka z vajíčok, pečené pstruhy – približne polovica žiakov školy,

• Mäso v hlavnej úlohe – metodický list - 7. A, 8. A, 9. A.



ROZHLASOVÁ RELÁCIA, NÁSTENKA

(260 žiakov)

V stredu, 9. októbra žiaci z 8. A uskutočnili vyhlásenie do školského rozhlasu 

o týždni zdravej výživy a zapojení sa do projektu 

HOVORME O JEDLE,

do vzdelávacej oblasti – Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.

Pesnička od Mira Jaroša „Pri stole“ bola veľmi dobrou voľbou na zahájenie 

projektu. „Lyžičky, vidličky, nože...“ spievali  deti spolu s Mirom. Do projektu sa 

zapojila aj školská jedáleň.

V relácii vyzvali všetkých k správnej konzumácii mäska, vajíčok,

k zvýšeniu príjmu rýb a strukovín, k vareniu a pečeniu, k pohybovým 

aktivitám.

Žiaci z 8. A vytvorili nástenku s informáciami o projekte 

HOVORME O JEDLE. 

Do vestibulu školy bola umiestnená dva týždne pred realizáciou projektu.

Týždeň predtým sa pedagógovia na krátkej porade dohodli 

o aktivitách a organizácii vzdelávacích aktivít.



Tento školský rok zlepšujeme stravovacie návyky v oblasti 

MÄSA, HYDINY, RÝB, VAJEC A STRUKOVÍN

Niektoré aktivity sa uskutočnili skôr, aby sme v projektový deň mohli 

zrealizovať ďalšie aktivity.

Uskutočnené workshopy a exkurzie:

• SOŠ Nováky – exkurzia a partnerské učenie -

dozvedeli sme sa o strukovinách, vajíčkach, bielkovinách,

• Lesná pedagogika na náučnom chodníku Kulháň a pobyt

v lokalite VIRIDIS – exkurzia a partnerské učenie, lov rýb -

dozvedeli sme sa o zverine a rybách,

• Anketa o mäse – dotazník pre všetkých žiakov školy,

• Ryby, rybky, rybičky – partnerské pečenie s mamičkami -

pečenie ulovených rýb a príprava rybacej nátierky.

Všetkým partnerom v rámci projektu sme odovzdali ďakovné listy.



PARTNERSKÉ UČENIE V SOŠ V NOVÁKOCH – STRUKOVINY, VAJCIA, BIELKOVINY

(39 žiakov – 29 z našej školy, 10 z SOŠ) 

3. októbra 2019 žiaci ôsmeho ročníka uskutočnili exkurziu do SOŠ v Novákoch. Pani
učiteľka Dagmar Štangová im najskôr porozprávala o možnostiach štúdia na ich strednej
škole. Potom sa rozdelili do dvoch skupín. V oboch skupinách žiaci pracovali pod
dohľadom stredoškolákov. Najskôr sa dozvedeli o význame týchto potravín v stravovaní.

Prvá skupina pracovala v chemickom laboratóriu – zisťovali ph v strukovinách
a dokazovali bielkoviny vo vaječnom bielku. Uskutočnili filtráciu, zahrievanie aj dôkazové
reakcie.

Druhá skupina pracovala v biologickom laboratóriu – zaoberali sa strukovinami
a hľuzotvornými baktériami na ich koreňoch. Pripravili si preparáty a pozorovali ich pod
mikroskopom. Po hodine sa v laboratóriách skupiny vymenili.



PARTNERSKÉ UČENIE, LESNÁ PEDAGOGIKA, LOV RÝB, KULHÁŇ, VIRIDIS

(46 žiakov – 2. B, 8. A)

11. októbra 2019 sa ôsmaci a druháci vybrali na pochod náučným chodníkom na Kulháni.
Pán Dušan Mikuš z Lesnej správy Duchonka všetkým najskôr porozprával o funkcii
a význame lesa. Nezabudol na poľovnú zver, ryby a vtáctvo, lebo hlavne toto sa chceli žiaci
dozvedieť. Potom každý ôsmak dostal na starosť jedného druháčika a pochod sa začal.
Cestou zastavovali pri náučných paneloch a snažili sa zapamätať si čo najviac. Zároveň
každý ôsmak učil svojho mladšieho kamaráta o nejakom zvieratku. Diviak, srnka, zajačik,
hlucháň, muflón, prepelica... ako vyzerá, čím sa živí, kedy sa môže loviť a aké jedlo je
z neho chutné. Najviac zábavy si deti užili na konci cesty, v lokalite VIRIDIS s chovným
rybníkom na pstruhy. Nachytali pstruhy, ktoré upečú v školskej kuchynke. Z údených
pstruhov urobia vynikajúcu nátierku. Veď rybaciemäso je najzdravšie.



PARTNERSKÉ UČENIE, LESNÁ PEDAGOGIKA, LOV RÝB, KULHÁŇ, VIRIDIS

(46 žiakov – 2. B, 8. A)



Anketa o mäse - dotazník

(189 žiakov)

189 žiakov z našej školy odpovedalo na nasledujúce otázky.

Dotazník bol vytvorený priamo v Google dokumentoch.
1. Som žiakom/žiačkou: 1. ročníka – 9. ročníka

2. Jedávaš mäso? áno nie

3. Ak áno, ako často?

raz za týždeň dvakrát týždenne každý deň menej často ako raz za týždeň

4. Aký druh mäsa máš najradšej?

hydinu bravčové mäso hovädzie mäso ryby

5. Nosievaš do školy na desiatu obložené pečivo so salámou? áno nie

6. Ak áno, ako často?

raz za týždeň dvakrát týždenne každý deň menej často ako raz za týždeň

7. Myslíš si, že nejedením mäsa (bravčového, hovädzieho) sa chráni naše životné 

prostredie? áno nie

8. Vieš koľko varených vajec by si mal zjesť, aby si „zjedol“ toľko isto bielkovín, koľko sa 

nachádza v 100 gramoch kuracieho mäsa? 1 2 3         4          viac ako 4

9. Čo myslíš, ktorý druh mäsa by sme mali najviac jedávať (konzumovať)? Vedel by si 

napísať aj prečo?

10. Som: chlapec dievča



Až 96,3 % žiakov z našej školy jedáva mäso.

Len 3,7 % žiakov je vegetariánov.

áno nie spolu

2. Jedávaš mäso? 182 7 189

Anketa o mäse - dotazník

(189 žiakov)

raz za 

týždeň

dvakrát 

týždenne

každý 

deň

menej ako raz 

za týždeň
spolu

3. Ak áno, ako často? 24 76 65 17 182

Až 41,8 % žiakov z našej školy jedáva mäso.

dvakrát týždenne. Najmenej žiakov, len 9,3 % 

je mäso menej často ako raz za týždeň.



Až 63,7 % žiakov z našej školy jedáva 

najradšej hydinu. Najmenej žiakov, len 8,2 % 

jedáva hovädzie mäso. Toto zistenie však je 

iste úzko späté aj s tým, že u nás je hovädzie 

mäso jedným z drahších druhov mäsa.

hydina bravčové hovädzie ryby spolu

4. Ktorý druh mäsa máš najradšej? 116 22 15 29 182

Anketa o mäse - dotazník

(189 žiakov)

raz za 

týždeň

dvakrát 

týždenne

každý 

deň

menej ako raz 

za týždeň
spolu

6. Ak áno, ako často? 20 44 52 15 131

áno nie spolu

5. Nosievaš do školy na desiatu obložené pečivo (chlieb) so salámou? 131 51 182



Vyše 50 % žiakov si myslí, že nejedením 

mäsa sa životné prostredie nechráni.

áno nie spolu

7. Myslíš si, že nejedením mäsa (bravčového, hovädzieho) 

sa chráni naše životné prostredie?
84 105 189

Anketa o mäse - dotazník

(189 žiakov)

1 2 3 4 viac ako 4 spolu

8. Vieš koľko varených vajec by si mal 

zjesť, aby si „zjedol“ toľko isto bielkovín, 

koľko sa nachádza v 100 gramoch 

kuracieho mäsa?

23 26 65 31 44 189

Zaujímavé na tomto zistení je, že až 34,4 % 

žiakov správne odhadli počet vajec.



Až 46 % žiakov si myslí, že najviac by sme mali jesť hydinu. V odpovedi na druhú časť 

otázky PREČO sa najčastejšie vyskytovali možnosti:

– lebo mi najviac chutí,

– je ľahko stráviteľné,

– je zdravé,

– najľahšie sa získava,

– lebo sliepok je veľa,

– je chudé,

.....

9. Čo myslíš, ktorý druh mäsa by sme mali najviac jedávať (konzumovať)? Vedel by si 

napísať aj prečo?

Anketa o mäse - dotazník

(189 žiakov)

chlapec dievča spolu

10. Som 89 100 189



RYBY, RYBKY, RYBIČKY

(11 žiakov – 8. A)

Ôsmaci v rámci exkurzie na Kulháň nachytali pstruhy. A nevedeli sa dočkať

popoludňajšej stredy. Spolu s tromi mamičkami upiekli pstruhy na masle

v školskej kuchynke. Každý priložil ruku k dielu. Jeden rybky umyl, druhý pripravil

koreniacu zmes, ďalší krájal maslo. Maminy trpezlivo vysvetľovali, riadili prácu

a pomáhali. Z údených pstruhov zase pripravili výbornú nátierku. Mäkký chlebík

s vynikajúcou nátierkou bol predjedlom. Pečený pstruh s chlebíkom bol lahodnou

ľahkou večerou. Aby sme boli zdraví, mali by sme konzumovať oveľa viac rýb.



RYBY, RYBKY, RYBIČKY

(11 žiakov – 8. A)



MATÚŠKO A RYBIČKY

Aj predškolák Matúško, brat nášho ôsmaka, 

ktorý bol s mamičkou pri pečení rybiek, to vie.

Zarecitoval nám krásnu básničku, ktorú si 

môžete pozrieť aj na videu.

Video je dostupné:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAvMXKY6o

Nho0enK?e=jbNhTx

Milá mamka, ocko tiež,

dozvedel som sa ja dnes,

že mäsko mastné, červené,

nie je pre mňa stvorené.

Poďme chytiť rybičku,

aspoň takú maličkú,

upečme ju na masle,

spravme si aj halásle.

Nebudem ja maličký,

keď budem jesť rybičky. 

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAvMXKY6oNho0enK?e=jbNhTx


INTERAKTÍVNE MAĽOVANÉ ČÍTANIE

ZVIERACIE RODINKY A STRUKOVINKY (pre 50 žiakov, 2 žiaci – 8. A)

Dvaja žiaci z 8. A na krúžku a na informatike pripravili pre žiakov

z I. stupňa interaktívne maľované čítanie v programe PowerPoint.

Maľované čítanie „Zvieracie rodinky a strukovinky“ slúži na

partnerské učenie so žiakmi z I. stupňa a pre predškolákov.

Podstatou je vybrať zo štyroch navrhovaných obrázkov ten, ktorý sa hodí

do textu. 15 snímok, 13 úloh.

Prezentácia je dostupná na https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCk3lTkFn-8e_wIs1V

https://1drv.ms/p/s!AuyGU7eZ1QwCk3lTkFn-8e_wIs1V


RANNÉ CVIČENIA ŽIAKOV Z I. STUPŇA

(136 žiakov)

Cvičenie detí z I. stupňa v dve rána tento týždeň. Všetky deti sa naučili

básničku. Pani učiteľka im zostavu predcvičovala. Prvý deň cvičili na nádvorí

školy, druhý deň v telocvični. Veru sa im to páčilo. A aj ich rodičom, ktorí im

video na stránke školy veľmi chválili.

Video je dostupné na:
https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAqXleD_uZbXo6B2?e=htEcZD

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAqXleD_uZbXo6B2?e=htEcZD


RANNÉ CVIČENIA ŽIAKOV Z I. STUPŇA

(136 žiakov)

Ak chceš veľa sily mať

poď sa zdravo stravovať.

Fazuľka i šošovica,

zafarbí ti zdravím líca.

Bôb a cícer a aj sója,

v kuchyni už v rade stoja.

Ach, tie naše strukoviny

to sú samé vitamíny.

Keď ich jeme, tak sme silní,

k tomu dáme mäsko, ryby,

kto ich neje, robí chyby.

Že to chutí, to my vieme,

veď sa zdravo stravujeme.

Sme školáci šikovní,

zdravé jedlo radi máme.

Mäsko, ryby strukoviny,

na obed si s chuťou dáme.

Potom, plní vitamínov,

hurá opäť k činnosti,

zabaviť sa športom i hrou,

to nám robí radosti.



KVARTETO 

(6. A, 8. A - 56 žiakov)

Šiestaci a ôsmaci na hodinách

informatiky vytvorili kvarteto na tému

tohtoročného projektu Hovorme o jedle.

Do skupín po štyroch dávali obrázky a

názvy:

•strukoviny - fazuľa, hrach, cícer, sója,

•ryby - pstruh, kapor, zubáč, sumec,

•zvieratá domáce - krava, ovca, koza,

prasa,

•zvieratá z lesa - jeleň, diviak, muflón,

srnka,

•vtáky z poľa - prepelica, bažant,

hlucháň, jarabica,

•hydina - sliepka, kačica, hus, morka.

Obrázky nastrihali a zalaminovali.

Deti túto hru vôbec nepoznali, preto si ju

aj vyskúšali zahrať. Celkom sa im zapáčila

a preto ju odovzdajú deťom do školskej

družiny.



ÉČKA V MÄSOVÝCH VÝROBKOCH

(24 žiakov - 7. A, 2 žiačky - 8. A)

Žiačky z 8. A - Saška a Natálka - oboznámili v rámci partnerského učenia žiakov

7.A na hodine biológie s výsledkami ich vlastného prieskumu v obchodoch.

Prieskum bol zameraný na zisťovanie obsahu "éčok" v mäsových výrobkoch a

taktiež podielu mäsa vo výrobkoch. Následne sa uskutočnila v triede diskusia

o zastúpení mäsa v potrave. Žiaci si prezreli potravinovú pyramídu a rozprávali

sa o význame mäsa v potrave vzhľadom k vysokému zastúpeniu bielkovín v ňom.

Diskutovalo sa aj o inej alternatíve získavania bielkovín v potrave vo forme

strukovín, akými je napr. sója, fazuľa, či hrach.



PROBLÉM HLADU V AFRIKE A PLYTVANIE POTRAVINAMI U NÁS

(27 žiakov - 6. A)

Branko je žiak 6. A, ktorý počas podujatia Ekotop film v Partizánskom sledoval film

"Stačí málo„. Formou prezentácie oboznámil spolužiakov na hodine geografie

s obsahom filmu, ktorý bol zameraný na plytvanie potravinami a odevmi. Žiaci

potom diskutovali o tom, že aj malé zmeny našich návykov môžu pomôcť

vyriešiť tento problém. Keďže sa momentálne učia o Afrike, na porovnanie boli

upozornení na opačný problém - hladu ľudí v Afrike. Dozvedeli sa, že deti v Afrike

nemajú toľko mäsa v potrave a že mäso nahrádzajú hlavne prijímaním rôznych

druhov strukovín. V závere žiaci riešili kvíz z toho, čo si vypočuli. Mapa hladu ich

veľmi zaujala. Hľadali na mape štáty, v ktorých ľudia trpia podvýživou a hladom.



PARTNERSKÉ UČENIE S PRVÁČIKMI

(35 žiakov – 1. A, 1. B, 4 žiaci – 8. A) 

Zvieracie rodinky a strukovinky - tak nazvali ôsmaci partnerské učenie pre prváčikov.
Najskôr si prváčikovia preverili znalosti o domácich zvieratkách v maľovanom čítaní. Potom
spoločne zarecitovali básničku o mäsku a strukovinách, na ktorú tento týždeň cvičili aj rannú
zostavu. Záver tvorili obrázky strukovín, či ich prváčikovia naozaj poznajú. V druhej časti im
ôsmačky porozprávali o prieskume mäsových výrobkov v Kauflande a v Lidli. Najviac sa
zabavili pri interaktívnom skladaní rybičiek ako puzzle. Niektorým sa to zo začiatku zdalo
ťažké, že je to rozhádzané. Ale keď zazvonilo na koniec hodiny, boli tak zaujatí rybkami, že sa
im nechcelo odísť.



PARTNERSKÉ UČENIE S PREDŠKOlÁKMI

(12 žiakov – predškoláci, 4 žiaci – 8. A) 

Partnerské učenie s predškolákmi z Malých Uheriec bolo podobné

tomu s prváčikmi. Akurát, že predškoláci sa u nás na druhom stupni

mali ešte lepšie. Pohostili sme ich nátierkou z rybičiek, ktorú sme

pripravili s maminami deň predtým. Navarili sme im aj výborný

medovkový čajík. Medovku pestujeme v našej školskej záhrade.



PUZZLE – partnerské učenie – 8. A s prvákmi a predškolákmi

(47 žiakov) 

Pani učiteľka INF vytvorila na svojej stránke akire.wbl.sk pre prváčikov PUZZLE

s obrázkami rôznych rybičiek. Tieto PUZZLE im potom v rámci partnerského

učenia pomáhali skladať žiaci 8. A. To, že sa im darilo, vidíte na fotografiách.

http://akire.wbl.sk/INF---LINKY.html


MÄSO A STRUKOVINY NA TANIERI V ANGLICKOM JAZYKU

(15 žiakov - 1. A)

Na anglickom jazyku žiaci robili plagát na tému: Mäso a strukoviny. Najprv

hovorili, ako sa povie po anglicky mäso, rôzne druhy mäsa a strukovín. Žiaci mali

obrázky a z nich nakreslili tanier s jedlom. Popísali po anglicky, čo tam majú.



HUSTOTA MÄSA

(24 žiakov – 7. A)

Na hodine fyziky v 7.A triede žiaci zisťovali hustotu vybraných druhov mäsa. Mali

k dispozícii hovädzie, bravčové, kuracie a rybie (losos) mäso. Pracovali

v skupinách zložených z troch žiakov. Spolu bolo osem skupín. Dve skupiny mali

hovädzie mäso, ďalšie dve skupiny mali bravčové mäso, kuracie mäso mali dve

skupiny a zvyšné dve skupiny pracovali s rybím mäsom.

Pomocou laboratórnych váh určili hmotnosť jednotlivých kúskov mäsa.

Odmerným valcom odmerali objem týchto kúskov mäsa. Všetky namerané hodnoty

si zapísali do pripravených pracovných listov. Pomocou známeho vzorca na výpočet

hustoty si vypočítali hustotu jednotlivých druhov mäsa. Vypočítané hodnoty

zapísali na tabuľu.

Najpresnejšie merali žiaci, ktorí zisťovali hustotu rybieho mäsa. Vypočítali, že jeho

hustota je 1 010 – 1 045 kg/m3.

Druhým najpresnejším meraním bolo zisťovanie hustoty kuracieho mäsa. Vypočítali,

že jeho hustota je 615 – 978 kg/m3.

Najväčšie rozdiely mali skupiny určujúce hustotu hovädzieho (1 204 – 2 455 kg/m3) a

bravčového (1 120 – 4 550 kg/m3) mäsa.

Na internete sme nenašli hustotu týchto druhov mäsa, preto bolo pre žiakov

zaujímavé vypočítať si hustotu týchto potravín.



HUSTOTA MÄSA

(24 žiakov – 7. A)



STRUKOVINY A SPRACOVANIE MÄSA NA SLOVENSKU

(29 žiakov – 8. A)

Na hodine biológie sa ôsmaci venovali téme strukovín, prečo sú dôležité,

aké druhy strukovín poznajú, ako sa pestujú.

Na geografii zas rozprávali aj o tom, aké mäso sa spracúva na

Slovensku, ktoré je najpredávanejšie, ktoré je najzdravšie. Na mape

označovali miesta, kde sa mäso spracúva.



BIELKOVINY VO VAJÍČKU

(24 žiakov – 7. A)

Aj malé dieťa vie, že vajíčko je zložené z bielka a žĺtka. Niektorí vedia, že bielko

je zložené hlavne z bielkovín. Ale málokto vie, ktoré látky nepriaznivo pôsobia

na bielkoviny. Nielen na bielkoviny, ktoré sú vo o vaječnom bielku, ale na všetky

bielkoviny v potravinách.

Siedmaci na hodine chémie skúmali nepriaznivý vplyv teploty, alkoholu, kyselín,

hydroxidov a solí kovov. Vo všetkých prípadoch vznikali zrazeniny, čiže

bielkoviny sa znehodnocovali.



VIDEO – BIELKOVINY VO VAJÍČKU

(3 žiačky – 8. A – pre opakované používanie na hodiny chémie)

Dve šikovné ôsmačky sa stali učiteľkami chémie. Nemali obavy z

naučenia a pochopenia učiva chémie z deviateho ročníka. Pozrite aké

zručnosti preukázali pri uskutočnení tohto pokusu.

Video je dostupné na:

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAxua2nRsJbJJA2Z

https://1drv.ms/v/s!AuyGU7eZ1QwClAxua2nRsJbJJA2Z


NA HODINE SLOVENČINY – PLYTVANIE POTRAVINAMI

(29 žiakov – 8. A)

Žiaci z 8. A na hodine slovenského jazyka viedli diskusiu na tému PLYTVANIE

POTRAVINAMI. Žiaci si mali doma pripraviť podklady na diskusiu. Vanesku

zaujali čísla. Jej príspevok je naozaj zaujímavý.

Ľudia stále rozprávajú, ako majú jedlo veľmi radi, ale neuvedomujú si, že ročne

sa vyhodí až 1,3 miliardy ton jedla. Toto množstvo by mohlo uživiť 3 miliardy

ľudí. Aj napriek tomu, že väčšina mladých ľudí sa stáva vegetariánmi, zeleninou

sa plytvá najviac a to až 45 %.

Morskými plodmi a rybami až 35 %, čo je naozaj obrovské množstvo.

Prekvapivé je, že mäsom sa plytvá najmenej a to „len“ 20 %.

Mali by sme si uvedomiť, že v bohatších krajinách sa na jednu osobu ročne

vyhodí 95 -115 kg, zatiaľ čo v chudobnejších je to 8 -11 kg.

Toto plytvanie by sme mohli znížiť tak, že budeme chodiť na menšie nákupy a

častejšie. No nezabúdajme ani na to, že nie vždy sú všetky potraviny po

skončení minimálnej trvanlivosti na vyhodenie.



MÄSITÉ JEDLÁ V DESIATICH KRAJINÁCH

(43 žiakov - 4. A, 4. B, 9. A)

Vďaka projektu Hovorme o jedle sa deviataci rozbehli aj do sveta.

10 žiakov z 9. A si vybralo 10 krajín a jedlo, ktoré je charakteristické pre danú

krajinu. Jedlo malo obsahovať mäso, ryby, strukoviny, vajíčka. Dostali sme sa do

• Turecka – kebab,

• Talianska – milujú jahňacinu,

• Bulharska – kalmare ako dary mora,

• Francúzska – doprajú si slimáky a žabie stehienka,

• Maďarska – ich halászlé a klobásky sú výborné,

• zostali sme aj na Slovensku – slanina a slepačia polievka u nás nechýbajú,

• Veľká Británia – fish and chips a moriak na vianoce,

• Rakúsko reprezentoval viedenský rezeň,

• USA – moriak na Deň vďakyvzdania a hamburger,

• Japonsko – suschi milujú v mnohých krajinách .

Žiaci tému spracovali vo forme prezentácie v anglickom jazyku a realizovali

partnerské učenie v 4.A a 4.B. Cieľom bolo priblížiť jedlá vo vybraných krajinách

sveta, zdokonaliť slovnú zásobu žiakov v 4. ročníku.



MÄSITÉ JEDLÁ V DESIATICH KRAJINÁCH

(43 žiakov - 4. A, 4. B, 9. A)

Na záver štvrtáci odpovedali na otázky deviatakov, aby zistili, či si nové poznatky

zapamätali a čo sa im páčilo. Deviataci si pripravili i skrátenú papierovú formu,

kde uviedli kľúčové slová prezentácie tiež v angličtine a doplnili to aj obrázkami.

Tento materiál ponechali žiakom v triede, aby si opakovali slovnú zásobu, najmä

názvy krajín a kľúčové slová.



RYBY, RYBKY, RYBIČKY

(16 žiakov  - 4 A)

V rámci medzipredmetových vzťahov vytvorili v 4. A rybičky z kartónu, ktoré 

vyzdobili strukovinami.

Ak by im vyrobili akvárium, ktovie či by aj plávali?



RYBY, RYBKY, RYBIČKY

(14 žiakov, 4. B)

Na výtvarnej výchove žiaci zo 4. B kreslili a maľovali rybu. Použili ceruzky a 

vodové farby.



MEDAILÓNY ZO STRUKOVÍN

(15 žiakov - 1. A)

V rámci výtvarnej výchovy žiaci z 1.A vyrábali medailóny zo strukovín. Najprv

hovorili o rôznych druhoch strukovín, ktoré si priniesli. Spoznávali ich vizuálne, ale

aj hmatom. Hovorili aj o tom, aké druhy jedál sa z nich dajú pripraviť.

Potom si každý žiak urobil svoj vlastný darček pre starých rodičov.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE – SPAGHETTI BOLOGNESE

(10 žiakov  - 6. A)

Poobede, v rámci záujmového útvaru, žiaci 6.A triedy nakupovali suroviny na

prípravu mäsitého jedla v obchode v anglickom jazyku. Dialógy si sami

pripravili a zahrali si krátku scénku. Po nakúpení surovín začali variť omáčku

Bolognese z mletého mäsa a špagety. Počas prípravy jedla v školskej kuchynke

komunikovali spolu v anglickom jazyku. Na záver si všetci spolu sadli

k jednému stolu, najedli sa a spokojní, že strávili príjemné popoludnie, odchádzali

domov.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE – DVE NÁTIERKY

(16 žiakov  - 4. A)

Žiaci zo 4. A pripravili dve chutné nátierky - rybičkovú a vajíčkovú. Obe sa vydarili

a aj veľmi chutili. Chlebíky s vajíčkovou nátierkou vyzdobili rajčinkami a pažítkou.

Ponúkli pani učiteľky a všetkých zamestnancov školy. V ten deň sme mali na

návšteve aj žiakov z družobnej školy v Benešove. Veru aj im chutilo.

V rámci medzipredmetových vzťahov vytvorili rybičky z kartónu, ktoré vyzdobili

strukovinami.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE – OBLOŽENÉ MISY

(14 žiakov – 4. B)

Aká by to bola oslava bez obloženej misy. Aby ju dokázal urobiť každý, tak aj žiaci

v 4. B sa ju naučili s pani učiteľkou robiť. Na obložené misy použili 3 druhy šunky,

3 druhy polosuchej a 2 druhy suchej salámy, vajíčka uvarené natvrdo,

domácu klobásku a sójový nárez. Všetkým veľmi chutilo. Na výtvarnej výchove

kreslili a maľovali rybu. Použili ceruzky a vodové farby.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE – KURIATKA

(18 žiakov - 3. B)

Žiaci z 3. B sa najskôr rozprávali o dôležitosti kuracieho a slepačieho mäsa a aj

vajíčok. Rozhodli sa, že si také malinké kuriatka urobia z vajíčok a masla. Svoje

výtvory ozdobili mrkvičkou, korením a šalátom.

Nepodarilo sa im ich uchovať ani jediný deň. Hneď ich zjedli s mäkkým pečivom.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE – VAJÍČKOVÁ NÁTIERKA

(19 žiakov - 2. A)

Deti z 2.A si na desiatu pripravili vajíčkovú nátierku. Všetci usilovne pracovali,

čistili vajíčka, pridávali maslo, syr, soľ i bylinky. Na záver každý trošku zamiešal.

Odmenou im bola chutná nátierka, ktorou ponúkli aj všetkých zamestnancov

školy.



NAŠE KUCHÁRSKE UMENIE - VAJÍČKOVO-TUNIAKOVÁ NÁTIERKA

(17 žiakov - 3. A)

Jedna babička z 3. A je veľmi dobrá kuchárka. Pomohla deťom a pani učiteľke

pripraviť vajíčkovo-tuniakovú nátierku. Určite sa im veľmi vydarila, lebo pani

riaditeľka si vypýtala aj recept. Chutila aj našim pani kuchárkam, ktoré boli veľmi

rady, že ich deti prišli ponúknuť.



MÄSO V HLAVNEJ ÚLOHE – 5. A, 8. A, 9. A

(80 žiakov) 

Žiaci 5. A, 8. A a 9. A mali 17. októbra 

matematiku zameranú na výpočty o spotrebe mäsa na Slovensku, výdavky v rodinách za 

bravčové mäso a vplyv chovu hovädzieho dobytka na životné prostredie.

Ôsmaci , deviataci a piataci na matematike počítali úlohy o spotrebe mäsa obyvateľmi Slovenska.    

Zistili, že:

– Jeden Slovák priemerne ročne spotreboval od roku 2014 do roku 2018 62,18 kilogramov mäsa.

– Spotreba bravčového mäsa sa v roku 2018 oproti roku 2014 zvýšila o 27,86 %.

– Spotreba rýb v roku 2018 sa oproti roku 2014 zvýšila o len o 1,85 %.

– Priemerná slovenská štvorčlenná domácnosť na nákup bravčového mäsa v roku 2018 minula 

572,80 €.

– Priemerný Slovák by mal ročne konzumovať o 38,68 % menej červeného mäsa (červené mäso sú 

všetky druhy mäsa okrem hydiny, rýb a plodov mora).

– Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov (hlavne metánu) viac, ako všetky 

formy dopravy dokopy. Má na svedomí až 14,5 % emisií spôsobených človekom.

Riešenie, ako znížiť produkciu skleníkových plynov produkovaných živočíšnou výrobou 

máme na tanieri.

Zníženie spotreby mäsa = zníženie produkcie metánu = zastavenie otepľovania 

planéty = zdravšie životné prostredie = zdravšie stravovanie = zdravší ľudia.

K tejto aktivite je vypracovaný metodický list.



MÄSO V HLAVNEJ ÚLOHE – 5. A, 8. A, 9. A

(80 žiakov) 



PUBLIKOVANIE

• Na stránke našej školy a Facebooku

https://zsmalinov.edupage.org/album/

https://www.facebook.com/zsmalinovskeho

• V regionálnych novinách TEMPO

https://zsmalinov.edupage.org/album/
https://www.facebook.com/zsmalinovskeho


Názov školy: Základná škola Malinovského, Partizánske

Typ školy: plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou

Adresa školy: Malinovského ulica 1160/31, 958 06 Partizánske

Informácie o realizácii dennej témy:

MÄSO, HYDINA, RYBY, VAJCIA, STRUKOVINY


