
ZŠ BYSTRÉ
Z ROZPRÁVKY 

DO ROZPRÁVKY

.



Zoznam  zrealizovaných aktivít školy:

• Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

• EXKURZIA V MEDOVNÍKOVEJ CHALÚPKE

• SOĽ NAD ZLATO

• TRI ORIĚŠKY PRE POPOLUŠKU

• SKRYTÝ CUKOR

• ZAKLIATA ZLATOVLÁSKA

• V KRAJINE SLNKA

• KOCKA CUKRU

• KRÁĽOVNÁ FRUKTÓZA

• HAMČO A ŠPORTKO



AKO TO PREBIEHALO?

• Škola sa premenila na rozprávkovú krajinu a my sme po 

triedach putovali z rozprávky do rozprávky.

• Prípravy na naše putovanie boli dlhé. V priebehu mesiaca 

sme zbierali a sušili úrodu zo školského pozemku, vytvárali sme 

prezentácie. 

• V rámci projektového vyučovania sme tvorili obrazy zo 
semien. Pohrali sme sa aj s hodnotami na obaloch sladkostí a 

pomocou kociek cukru sme vymodelovali obsah cukru v nich. 

Piekli sme zdravé koláče s pridaním medu.

• Podľa vopred vypracovaného harmonogramu sme postupne 

prechádzali rozprávkami a plnili zadané úlohy.



EXKURZIA V MEDOVNÍKOVEJ 
CHALÚPKE

V Medovníkovej chalúpke nás privítali dvaja včelári z našej 

obce aj so svojimi včielkami. Vysvetlili nám, ako vzniká med, 

prezradili zaujímavosti zo života včiel. Chutnali sme včelie 
produkty - nové príchute medu (jahodový, mätový, 

zázvorový, škoricový, čokoládový).

Počet žiakov: 240



SOĽ NAD ZLATO
Keďže plánovaná exkurzia Solivar Prešov nevyšla, prišla nás 

pozrieť aj princezná Maruška z rozprávky Soľ nad zlato. 

Privítala nás chlebom a soľou. Prezradila nám, odkiaľ sa berie 
soľ, aké druhy soli poznáme. 

Obľúbené pochutiny sme zoraďovali podľa obsahu soli.

Mladší žiaci vypĺňali pracovné listy, vďaka čomu sa Maruška

mohla vrátiť do svojho kráľovstva.

Počet žiakov: 191



TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU
• Popoluške sme pomohli roztriediť rôzne druhy orechov. 

Porozprávala nám o význame zdravých tukov pre naše telo, 

mnohé z nich sme mohli vidieť a ochutnať (oleje, semiačka, 

orechy, avokádo,...)

• Zasúťažili sme si v rozbíjaní orechov.

• Počet žiakov: 120



KOCKA CUKRU
Pripravili sme názornú ukážku obsahu cukru v 

sladkostiach a nápojoch. V obľúbených 

sladkostiach, ktoré si žiaci doniesli, sme zisťovali 

množstvo cukru a vytvorili sme rebríček podľa 

najmenšieho obsahu cukru. 

Počet žiakov: 162



ZAKLIATA ZLATOVLÁSKA 

ZO ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Zo školského políčka sme pozbierali úrodu, vysušili 

semienka a z nich sme v triedach vytvárali rôzne 

obrázky. Podľa vzniknutých obrázkov sme spoločne 

vymysleli príbeh o zakliatej Zlatovláske.

Počet žiakov: 162



V KRAJINE SLNKA
V Krajine slnka vyrástla slnečnica zložená z 

lupeňov. Každá trieda prispela lupeňom, 

na ktorý vybrali najlepšiu báseň za triedu. 9 

lupeňov vytvorilo krásnu dcéru slnka –

slnečnicu.
Počet žiakov: 162



SLADKÉ RASTLINY
Dozvedeli sme sa, že cukor vzniká v 
rastlinách počas fotosyntézy. Vyskúšali sme 

si chemický pokus na dôkaz prítomnosti 

škrobu, z kartičiek sme vyskladali chemickú 

reakciu fotosyntézy a priraďovali názvy k 

jednotlivým druhom cukrov.

Počet žiakov: 162



KRÁĽOVNÁ FRUKTÓZA
Pri vstupe do tried nás privítala kráľovná Fruktóza so zdravými 

raňajkami. Naučila nás, ako si pripraviť zdravú desiatu, ktorá 

nám dodá potrebnú energiu. Na chodbe sme spoločne 
vytvorili výstavku nezvyčajných druhov ovocia z našich 

záhrad.

Počet žiakov: 240



HAMČO A ŠPORTKO

Žiaci prvého stupňa si z ovocia, zeleniny 

a iných potravín vytvorili nových 

kamarátov Hamča a Športka. Spolu s 

nimi sa učili zásadám správneho 

stravovania a životosprávy. 

Z plastelíny vymodelovali obľúbené 

ovocie.

Počet žiakov: 75


