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DENNÁ TÉMA: 
ZELENINA, OVOCIE A ORECHY 

Z NAŠICH SADOV

AKTIVITY  V  ŠKOLE  A  V  JEDNOTLIVÝCH  TRIEDACH:

1. Rozprávka o kráľovi Zeleninárovi a jeho kráľovstve 

2. Ovocno-zeleninové poháre

3. Súťaž o NAJ-ovocie/zeleninu

4. Hravé činnosti

5. Prednáška s food & lifestyle blogerkou

6. Dôkaz vitamínu C v ovocí a zelenine

7. Kúzlenie s červenou kapustou 

8. Prečo je šalát zelený? 

9. Zeleninové šaláty



1.  AKTIVITA: ROZPRÁVKA O KRÁĽOVI ZELENINÁROVI 

A JEHO KRÁĽOVSTVE 

1. – 4. ročník ZŠ

Úloha 1: Napísať na tabuľu, čo všetko nám 
napadne, keď sa povie OVOCIE A 
ZELENINA

Úloha 2: Ukážka desiat (Každý prinesol do 
kruhu svoju desiatu a diskutovali sme o tom, 
kto má zdravú, kto nezdravú, kto má ovocie. 
Dali sme deťom priestor pre vyjadrenie 
svojho názoru, prečo si myslia, že daná 
zelenina/ovocie je zdravé.)

Úloha 3: Rozprávka o kráľovi Zeleninárovi 
a jeho kráľovstve (Učenie prostredníctvom 
príbehu s uplatnením Bloomovej taxonómie.)



2.  AKTIVITA: OVOCNO-ZELENINOVÉ POHÁRE

1. – 4. ročník ZŠ

Motivujeme deti, aby nezabúdali na 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Deti si samostatne nakrájajú ovocie 

a zeleninu do svojho pohára. Vytvoria si tak svoju zdravú desiatu.



3.  AKTIVITA: SÚŤAŽ O NAJ-OVOCIE/ZELENINU

1. – 7. ročník ZŠ

Súťaž a následne výstava ovocia a zeleniny: Ale pozor! Toto ovocie a zelenina musia byť dopestované v 

našich záhradách, teda nie kúpené v supermarkete. Hor sa do sadov a záhrad!

Kategórie súťaže:
• najtučnejšie jablko
• najdlhšia mrkvu
• najväčšia paradajku
• najťažší zemiak
• tvarovo najzaujímavejšia zelenina

alebo ovocie (ľubovoľné).



4.  AKTIVITA: HROVÉ ČINNOSTI

1. – 4. ročník ZŠ

Skupinová práca:1. ročník – Puzzle, deti boli rozdelené do 6 skupín. Každá skupinka 

dostala obálku, v ktorej bolo rozstrihané ovocie a zelenina. Ich úlohou bolo zložiť puzzle, príp. 

vyfarbiť. Každá skupinka sa snažila porozprávať čo najviac informácií o danom ovocí alebo 

zelenine.



4.  AKTIVITA: HROVÉ ČINNOSTI

1. – 4. ROČNÍK ZŠ

Skupinová práca:  2., 3., 4. ročník – deti rozdelené do 6 skupín. Každá skupina dostala 
tému (jablko, hruška, paradajka, mrkva, zemiaky, slivky). Na výkres A4 dané ovocie 
nakreslili a napísali o ňom čo najviac informácií, ktoré si naštudovali na chodbe. Nakoniec si 
vyrobili spoločné leporelo „Z našej záhradky“.



5.  AKTIVITA: 
PREDNÁŠKA S FOOD & LIFESTYLE BLOGERKOU

5. – 7. ROČNÍK ZŠ

Pani Simona Škodová je známa blogerka, ktorá sa venuje téme zdravé stravovanie a 
sama navrhuje zdravé recepty. Pre žiakov si pripravila pútavú interaktívnu 
prednášku, po ktorej bola ochotná trpezlivo odpovedať na nekonečne veľa otázok 
žiakov.

Záznam z rozhovoru s blogerkou: 
https://www.youtube.com/watch?v=64OgGjCosRU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1
MLa1RsfJXzAsGEHVmBKD4jRQtmmVJNSSaxdKnd71zEGTd3h_dSf7r9PI

https://www.youtube.com/watch?v=64OgGjCosRU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MLa1RsfJXzAsGEHVmBKD4jRQtmmVJNSSaxdKnd71zEGTd3h_dSf7r9PI


6.  AKTIVITA: 
DÔKAZ VITAMÍNU C V OVOCÍ A ZELENINE

7. ROČNÍK ZŠ

Úloha č. 1:  Overenie prítomnosti vitamínu C v zelenine. 
Pomôcky:  skúmavky,  stojan na skúmavky,  kadičky, sklenená tyčinka,
odmerný valec, laboratórne váhy,  hodinové sklíčko,  pipety,  nožík,  
podložka na krájanie, rôzne vzorky zeleniny 
(napr. paprika, kapusta, šalát, uhorka), 
roztok manganistanu draselného (1%)

Úloha č. 2:  Je zelenina, 
ktorú konzumujeme, skutočne zdravá? 
Obsah dusičnanov v zelenine.
(Pomôcky:  rôzne druhy zeleniny (z obchodu, zo záhrady, 
prípadne aj biozelenina),  skúmavky, stojan na skúmavky, 
kadičky, sklenená tyčinka, odmerný valec, laboratórne 
váhy, hodinové sklíčko,  pipeta, nožík, podložka 
na krájanie, monitorovací kufrík)



7.  AKTIVITA: KÚZLENIE S ČERVENOU KAPUSTOU 

6. ročník ZŠ

Úloha č.1: Je červená kapusta vždy červená?
(Pomôcky: červená kapusta, hrniec, rýchlovarná kanvica, 
2 malé kadičky, 1 väčšia kadička, 2 laboratórne lyžičky, voda, 
sóda bikarbóna, kyselina citrónová (potravinárska))

Úloha č. 2: Farebná šumienka
Pomôcky: väčšia kadička, laboratórna lyžička, výluh 
červenej kapusty, kyselina citrónová, sóda bikarbóna



8.  AKTIVITA:  PREČO JE ŠALÁT ZELENÝ? 

5. ROČNÍK ZŠ

Úloha č.1: Prečo je šalát zelený?

Úloha č.2: Nachádzajú sa v listoch šalátu aj iné farbivá?
Materiál a pomôcky: nožnice, trecia miska s tĺčikom, filtračný papier, kadička, 
piesok, listový šalát, etanol 



9.  AKTIVITA:  ZELENINOVÉ ŠALÁTY

5. – 7. ROČNÍK ZŠ

Žiaci si v triedach alebo v kuchynke pripravovali šaláty z čerstvej zeleniny, ktoré si
potom spolu všetci zjedli.



9.  AKTIVITA:  ZELENINOVÉ ŠALÁTY

5. – 7. ROČNÍK ZŠ

Pre žiakov bola pripravená ochutnávka listových šalátov rôznych typov. Žiaci sa
dozvedeli názov čalátu, kde sa pestuje, vitamíny, ktoré obsahuje a jeho vplyv na
organizmus.
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