
ZDRAVÝ TANIER
ALEBO

ZDRAVIE NA TANIERI



ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

▪ Kruhové spoznávanie zdravia
▪ Tvoríme plagát
▪ Zdravé a nezdravé jedlo v anglickom jazyku
▪ Domček, domček, aké zdravé jedlo skrývaš?
▪ Desatoro zdravého taniera
▪ Naša krava zdravie dáva –exkurzia na poľnohospodárskom 

družstve
▪ Pečivo naše každodenné – exkurzia v pekárni
▪ Pátrame v prírode: Cesta od šifrovaných odkazov k zdravému 

tanieru
▪ Kniha zdravých receptov 
▪ Moja mama varí zdravšie ako tvoja – súťažno-zábavná 

aktivita



KRUHOVÉ SPOZNÁVANIE ZDRAVIA

•Dôležité informácie o vlákninách, ovocí a zelenine, 
bielkovinách a tukoch sa naši žiaci dozvedeli hneď v 
prvej súťažno – zábavnej aktivite, ktorú sme 
rozdelili na štyri časti: 

1. ČISTIČKA VLÁKNINA

2. CHUŤ OVOCIA A ZELENINY

3. V KRAJINE BIELKOVÍN

4. PÁTRAČI TUKOV

Žiakov sme rozdelili podľa ročníkov a aktivity  
pre žiakov podľa náročnosti.

Trieda: I. II. III. IV.              Počet žiakov: 51



ČISTIČKA VLÁKNINA

 Spoznávame a bádame, 
čo je vláknina, prečo je 
dôležitá a ako pôsobí v 
našom tele 

 Pri poznávaní plníme 
úlohy

 Zisťujeme, ktoré potraviny 
sú bohaté na vlákninu a 
tým aj zdravšie

 Dozvedáme sa, koľko 
gramov vlákniny v 100g 
obsahujú jednotlivé 
potraviny

 Vystrihujeme, lepíme, 
triedime, skladáme, 
riešime tajničky



CHUŤ OVOCIA A ZELENINY

▪ Vyhľadávanie a správne pomenovanie 
ovocia a zeleniny

▪ „Čo je to? – poznávanie ovocia a 
zeleniny podľa vône a podľa chuti

▪ „Kto som?“ – dieťa hádalo, aké ovocie 
alebo zeleninu predstavuje podľa opisu 
ostatných detí

▪ Ochutnávka ovocia a zeleniny

▪ Žiaci 1. ročníka – vymaľovanie 
pracovného listu

▪ Žiaci 2. ročníka - tajnička

▪ Žiaci 3. ročníka - kvíz

▪ Žiaci 4. ročníka – osemsmerovka



V KRAJINE BIELKOVÍN

• Vysvetlenie pojmu 
bielkovina

• Model molekuly 
bielkoviny – ukážka

• Potraviny a bielkoviny 
priraď správny názov

• Poznáme chuť orechov?

• Súťaž Popoluška



• Vyhľadávanie bielkovinových 
potravín, strihanie a lepenie 
(žiaci 1. a 2. ročníka)

• Výroba molekuly bielkoviny
Materiál: plastelína, špajle
(žiaci 3. ročníka)

• Výroba 3D modelu molekuly 
bielkoviny
Materiál: papier, soft tenisové 
loptičky
(žiaci 3. a 4. ročníka)

• Výstavka



PÁTRAČI TUKOV

 Spoznávame čo je tuk, kde ho prijímame a v 
akom množstve ho telo potrebuje

 Vyhľadávame menej zdravé potraviny

 Robíme poriadok v potravinách – spoznávame 
najvyššie poschodie potravinovej pyramídy

 Zoraďujeme mliečne výrobky podľa množstva 
tuku

 Ochutnávame to, čo je zdravšie jesť menej



TVORÍME PLAGÁT

• Všetky získané poznatky z prvej aktivity žiaci využili pri výrobe plagátu
• Plagát sme umiestnili do školskej jedálne

Trieda: IV.   Počet žiakov: 12



DOMČEK, DOMČEK, AKÉ ZDRAVÉ JEDLO 
SKRÝVAŠ?

Žiaci počas týždňa Hovorme o jedle 
hneď ráno po príchode do školy si 
vybrali farebnú guľôčku a umiestnili 
ju pod tú potravinu do domčeka, 
ktorú jedli v predošlý deň zo svojho 
zdravého taniera doma.

Jablko, banán, paradajka, 
uhorka, mlieko

Syry, vajcia, zemiaky, cestoviny, 
chlieb

Trieda: I., II., III., IV.  Počet žiakov:49



DESATORO ZDRAVÉHO TANIERA

 Deti z ponúknutých možností vyberali 
správne tvrdenia o zdravej výžive

 Rozhovor o zdravej výžive

 Nalepovanie správnych tvrdení na plagát a 
maľovanie nadpisu

ŠKD    Počet žiakov: 20



NAŠA KRAVA ZDRAVIE DÁVA- EXKURZIA NA 
POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE

▪ Exkurziou na PD Čingov Smižany sme sa dozvedeli, ako sa starajú o kravičky, aby 
nám dávali zdravé mlieko.

▪ Spoznali sme semená rastlín, ktoré družstvo  pestuje: pšenicu, bôb, pohánku, pestrec
mariánsky...

Trieda: I. II. III. IV.   Počet žiakov: 35



PEČIVO NAŠE KAŽDODENNÉ- EXKURZIA V 
PEKÁRNI

▪ V Smižanoch sme navštívili aj pekáreň
Čingov, kde nás už od dverí  lákala 
príjemná vôňa čerstvého pečiva. 

▪ Vo vnútri pekárne sme obdivovali 
zariadenia, ktoré pomáhajú 
pekárkam pripraviť a upiecť chutný 
chlieb a pečivo. 

▪ Trieda: I., II. III., IV.     Počet žiakov: 35



ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ JEDLO V 
ANGLICKOM JAZYKU

Tému ZDRAVÝ TANIER sme využili aj na hodine
anglického jazyka

• Zopakovali sme si abecedu od A – H
• Hľadali sme jedlo podľa začiatočných písmen,

písanie slov na tabuľu
• Zdravé a nezdravé jedlo, delenie
• Moje najobľúbenejšie jedlo
• Zdravý recept, čítanie, podčiarkovanie neznámych 

slov, rozvoj novej slovnej zásoby
• Hra

Trieda: III. a IV.      Počet žiakov: 20



PÁTRAME V PRÍRODE: CESTA OD 
ŠIFROVANÝCH ODKAZOV K ZDRAVÉMU 

TANIERU
Žiaci sa v 2 skupinách pomocou šifier presúvali a riešili úlohy:
• zobrať si so sebou kúsok svojej zdravej desiaty,
• od pani učiteľky si vybrať zdravú potravinu,

• cestou k cieľu zbierať lesné plody 
pre zvieratá- šišky, šípky, rastlinky, 
ale i pre ľudí- huby,

Šifrované odkazy

•poslednou úlohou jolo vytvoriť
zdravý tanier pre ľudí i pre 
zvieratá.

Krúžok šikovných rúk  Počet žiakov:14



KNIHA ZDRAVÝCH RECEPTOV

Mňam, mňam, mňam,

Tento rok sme do súťaže Hovorme o jedle zapojili aj našich rodičov. 

Pomohli nám pri výrobe knihy so zdravými receptami, podľa ktorých reálne varili a sú 
naozaj  zdravé.                              

Ďakujeme !

a               Dobrú chuť!



MOJA MAMA VARÍ ZDRAVŠIE AKO TVOJA

 Na záver našej témy sme pre žiakov pripravili súťažno-zábavnú reláciu,  podľa vzoru 
známej televíznej relácie  „ Moja mama varí lepšie ako tvoja“. 

 Starší žiaci – štvrtáci/ tretiaci viedli mladších žiakov prvákov/druhákov pri príprave 
zdravého pokrmu bez varenia – servírovaním hotových potravín a surovín na tanier. 
Do súťaže sa zapojilo 6 dvojíc, vo finále postupujúce 3 dvojice pripravili „jedlé obrázky 
na tanieri“ . Víťazný tanier priniesol jeho tvorcom peknú odmenu.

 Do poroty sme pozvali vedúcu školskej jedálne a riaditeľku školy, ktoré ohodnotili 
prípravu a hotový „zdravý tanier“. 

Trieda: I. II. III. IV.   Počet žiakov: 30



 Názov školy: Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava

 Typ školy: základná škola

 Adresa školy: ZŠ s MŠ Lúčna 3, 053 61 Olcnava


