
HOVORME O JEDLE

Nezabúdaj na raňajky

Aktivity dňa – 14. 10. 2019

Rozhlasové okienko 

Tematická nástenka

Stánok s ukážkou ideálnych raňajok

Starší žiaci učia mladších o dôležitosti zdravých raňajok 

Aktivity počas vyučovania na tému zdravých raňajok

Raňajky v triede



Pre celú školu 

➢ Rozhlasové okienko 
➢ Stánok vo vestibule školy s ukážkou ideálnych raňajok
➢ Spoločné raňajky v triede počas prvej vyučovacej hodiny
➢ Diskusie na tému zdravých a pravidelných raňajok

Žiaci prvého stupňa

➢ Diskusie v triede o dôležitosti zdravých raňajok
➢ Rôzne aktivity v triede
➢ Skupinové práce

Žiaci druhého stupňa

➢ Diskusie – o zdravých a pravidelných raňajkách 
➢ Raňajky a ich správne zloženie

➢ Raňajky v iných krajinách sveta a ich kalorická hodnota
➢ Prepočet kalorických hodnôt potravín 

➢ Správne zostavenie raňajok na základe denného výdaju 



Rozhlasové okienko

Milí žiaci a vážený učitelia,
poďme sa porozprávať o tom aké je dôležitosti 

každodenné raňajkovanie.

Raňajky základ dňa  

Prečo raňajkovať ? 
Po nočnej pauze organizmus živorí a tento nedostatok je 
treba vyrovnať práve raňajkami s dostatkom živín, aby sa 
opäť doplnila zásoba energie. Aj počas noci totiž telo 
pracuje – udržiava v činnosti vnútorné orgány, telesnú 
teplotu, srdcové akcie. Deti spotrebúvajú ešte viac energie, 
pretože sú vo vývine a rastú. 
Raňajky majú priaznivé účinky na organizmus:
• Zabezpečujú prísun energie.
• Podpora činnosti mozgu deti, ktoré pravidelne a 

kvalitne raňajkujú, sú v škole pozornejšie a dosahujú 
lepšie výsledky.

• Pravidelné raňajky zlepšujú náladu a upokojujú.
• Lepšia kontrola hmotnosti. 



Čo by sme mali k raňajkám piť ? 

Určite nie presladené nápoje s množstvom konzervantov. 
Ako vhodný nápoj na raňajky je čistá voda, mlieko a čaj. 



Ukážka raňajok 
vo vestibule 

školy 

Každý žiak si hneď pri 
príchode do školského 
vestibulu pozrel príklady 
potravín, ktoré je vhodné 
raňajkovať. 
Žiaci zelenej školy im ukázali 
najlepšie kombinovanie 
potravín na raňajky. 





Zdravé raňajky na 
prvom stupni
- Triedny učitelia si 
pripravili rôzne aktivity, 
ktoré mali žiakom 
hravou formou ukázať 
dôležitosť raňajok.

2.B

Hľadanie ideálnych 

pokrmov na raňajky v 

nákupných letákoch. 

Následné lepenie 

výstrižkov do pusy. 



Zisťujeme čo je 
najvhodnejšie jedávať 

na raňajky.



2. CSpoločná práca ukázala 
žiakom 2.C dôležitosť 

správnej voľby potravín 
na raňajky. 



Na tému raňajok 
sa nadchli aj 
mamičky žiakov a 
pripravili im takéto 
dobroty. 



3. C

Spoločne chutí 
najlepšie ☺



4.D

Spoločná práca na 

projekte o zdravých 

a každodenných 

raňajkách.



Žiaci 7 a 8 ročníka vysvetľujú 
mladším dôležitosť raňajok.



Starší žiaci si už niekoľko dní vopred 
pripravili materiál k téme raňajok.
Rozprávali o najvhodnejšom čase na 
raňajky, dôležitosti raňajok pre 
správny vývin a činnosť mozgu. 
Taktiež spomenuli aj zopár príkladov 
nevhodných potravín na raňajky. 
Následne sa žiakov pýtali aké sú ich 
obľúbené raňajky.



Množstvo diskusií a 
spoločných prác v triedach ☺





RAŇAJKY NA DRUHOM 
STUPNI

Samozrejme na raňajky sa 
tešili aj žiaci druhého 
stupňa. Raňajky už 
nepripravovali len triedny 
učitelia, ale aj žiaci si 
vymysleli množstvo aktivít 
ako si vychutnať raňajkovú
školskú hodinu. 



6.CVieme čo je zdravé.



7.A
V 7.A vypukla živá diskusia o tom kedy je 

ideálny čas raňajkovať. 



Raňajky a ich kalorická hodnota v 
iných krajinách zaujímala žiakov 

7.D a preto si pripravili hneď 
niekoľko článkov a obrázkov k 

tejto téme. 



8.D



9. AAni deviataci sa nedali 
zahanbiť a raňajky si 
naplno vychutnali.



Povinnosťou každej triedy boli spoločné 
raňajky, ktoré slúžili ako ukážka ich 
stravovania. Spoločné raňajky boli 
výborným nástrojom na utuženie vzťahov 
v triede a žiaci sa podelili o svoje 
obľúbené potraviny. 
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