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Rovesnícke vzdelávanie

Žiačky deviateho ročníka Veronika a Viktória si pripravili aktivity

pre žiakov prvého stupňa. Týkali sa problematiky mlieka a

mliečnych výrobkov. S pripravenými aktivitami prešli žiačky

jednotlivé triedy I. stupňa.



Teliatko Hviezdička

Počas daného dňa deviatačky Veronika a Viktória pracovali so žiakmi prvého a druhého
ročníka na hodine, kde zaradili matematiku, čítanie. Prvú vyučovaciu hodinu boli v 1.A
(23 žiakov) a druhú v 2.A (22 žiakov).

Vyučovaciu hodinu začali motivačným príbehom Veselá rozprávka o Hviezdičke z knihy
Danka a Janka ( https://www.rodinka.sk/tip-na-knihu/tip-na-knihu/vesela-rozpravka-o-
hviezdicke/ ), následne diskutovali so žiakmi o význame mliečka pre ľudí a ktoré zvieratká
dávajú mlieko.

Potom deti pracovali na úlohách v pracovných listoch, kde porovnávali, počítali počet
kravičiek, ovečiek na lúke. Vyberali vhodné písmenká na začiatku slova.
https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=262870&hit=297456

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=290958

https://www.rodinka.sk/tip-na-knihu/tip-na-knihu/vesela-rozpravka-o-hviezdicke/
https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=262870&hit=297456
https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=290958


Práca s textom 

Žiaci tretieho ročníka (24 žiakov) a štvrtého

ročníka (20 žiakov ) pracovali tiež pod vedením

dvoch deviatačiek. Najskôr si prečítali predložený

text.

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=do

wnload&file_name=Svetov%C3%BD%20de%C5%8

8%20mlieka&save=1&id=127393

Na základe porozumenia informácií v texte

odpovedali na predložené otázky a úlohy. Potom

si ich spoločne skontrolovali pod dohľadom

deviatačiek.

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=download&file_name=Svetov%C3%BD%20de%C5%88%20mlieka&save=1&id=127393


Voňavý syrček

Piataci ( 22 žiakov )tiež pracovali. Najskôr sa rozdelili do skupín. Cieľom práce v každej

skupine bolo prečítať si stručné informácie o rôznych druhoch syra. Pásiky s názvami

rôznych syrov a textami o nich mali žiaci usporiadať podľa abecedy a nalepiť do

stĺpcov na farebné pásiky papiera. Každá skupina mala inú farbu pásika a náhodne

vybraté iné texty syrov. Potom narysovali tabuľku, do nej vpísali názov syra, druh

mlieka, z ktorého je vyrobený, v ďalšom stĺpci bola krajina pôvodu a v poslednom

nejaký výnimočný znak ( napr. špecifická vôňa, pracovný postup, dĺžka doby zrenia

a pod.). Potom postupne jednotlivé skupiny prezentovali svoje práce pred ostatnými.

Posledným bodom bola krátka prezentácia o našej mliekarni - syrárni a malá

ochutnávka rôznych druhov syra. V závere sme urobili súťaž "O najkrajšie mliečne

fúzy" .





Porovnanie zloženia rôznych typov mlieka

Ani deviataci (15 žiakov ) a (10 žiakov)

šiestakov nezaháľali. V skupinkách vyhľadávali

informácie o rôznych typoch mlieka. Každá

skupina mala jeden druh mlieka. Zaoberali sa

zložením mlieka ako obsahom vody, laktózy.

Ktoré mlieko je najľahšie stráviteľné. Skupiny

prezentovali svoje informácie aj pred

ostatnými skupinami.



Výroba nátierok  a pudingu

Žiaci z 8.A (10 žiakov ), 7.A (5 žiakov )

boli rozdelení do skupín a vyrábali

výborné nátierky. Jedna skupina

rybaciu, ďalšia vajíčkovú a bola aj

šunková.

Štvrtáci (20 žiakov ) si uvarili vanilkový

puding, na ktorom si pochutili.

Použité potraviny sme získali tiež od

sponzorov.



Ako sa starám o kravičku

Štvrtáčka Viktória Salvová veľmi rada doma pomáha

pri chove kravičky a teliatok. Preto sa rozhodla, že

svoje vedomosti a skúsenosti priblíži svojim

spolužiakom krátkym videom

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23

&v=4UgcbdqHOUk v úvode hodiny.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=4UgcbdqHOUk


Cesta mlieka

Štvrtáci (20 žiakov) po motivačnom Vikinom videu

na pracovnom vyučovaní sa zamýšľali nad cestou

mlieka od kravičky do mliekarni, až po mliečne

výrobky. Pracovali v skupinách, v ktorých sa radili a

komunikovali. V závere vyučovacej hodiny dostali

mliečne výrobky od sponzora mliekareň Koliba

Hriňová.



Aké poznáš mlieko a mliečne výrobky ?

Žiaci 4.A (20 žiakov) na nasledujúcej hodine v danej téme

pokračovali. Pracovali v skupinách, v ktorých komunikovali.

Dostali za úlohu na veľký výkres vypísať aké poznajú typy

mlieka a mliečnych výrobkov. Následne vyhľadali rôzne

obrázky mliečnych výrobkov, ktoré zaradili do spoločných

skupín. Každá skupina zhodnotila svoju prácu a

prezentovala spolužiakom.



Exkurzia do mliekarne 

Žiaci 7.A (22 žiakov ) triedy sa v daný deň o deviatej vybrali na exkurziu do

mliekarne Koliba - Hriňová, kde ich čakal pán Hronček, ktorý ich rozdelil do

dvoch skupín. Po organizačných a bezpečnostných upozorneniach si všetci

obliekli ochranný odev a vydezinfikovali ruky. A mohli ísť do výroby. Najskôr videli,

kde sa mlieko pasterizuje, potom pokračovali do syrárni. Tu žiaci videli celý

proces výroby, solenia, dezinfikovania, balenia syra, prípadne udenia v udiarni.

Následne sa dostali do masliarni k výrobe masla. Ďalej pokračovali k sušičke a do

baliarni sušených výrobkov. Siedmaci sa v závere exkurzie dostali do laboratórií

mliekarne. Počas celej exkurzie mali veľa otázok o výrobe, obchodovaní a

zásobovaní mliekarne mliekom.





Inštalovanie na nástenku v  škole

Vytvorené projekty, pojmové mapy, získané

informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch

sme nainštalovali na nástenku v hlavnej

chodbe našej školy.



Publikovanie na školskú stránku

 O našich aktivitách boli informácie publikované

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=4UgcbdqHOUk

 Fotografie nájdete vo fotoalbume

 https://zskrivec.edupage.org/?#photos:album:227

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=4UgcbdqHOUk
https://zskrivec.edupage.org/?#photos:album:227
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