
ZŠ s MŠ Ľubeľa



 Pripravme si zdravé jedlo

Mliečna desiata 

 Tvorba projektov

 Pitie bylinkových čajov 

 Turistická vychádzka Vrbické pleso

 Výstup na Chopok

 Športové popoludnie

Návšteva Demänovskej doliny



 Žiaci si pripravovali chutnú desiatu, čomu 

predchádzalo rozprávanie sa so žiakmi o 

zdravej výžive a vypracovávaní pracovných 

listov.

Na danej aktivite bolo prítomných 23 žiakov 

4.A triedy





 Pokračovali sme aj nasledujúci deň

 Počas veľkej prestávky a následne ďalšej 

vyučovacej hodiny sme si spolu so žiakmi 

jednotlivo po triedach pripravili mliečnu 

desiatu a pobesedovali sme o nevyhnutnosti 

konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

 Aktivity sa zúčastnilo 55 žiakov- ročníky 2.-5.





 Po konzumácii vynikajúcich pudingov sme  so 

žiakmi vymýšľali projekty na tému: Ako to 

vyzerá na salaši..Výsledkom boli nádherné 

výkresy, priestorové salaše s kolibami a 

všetkým, čo k tomu patrí...

 Aktivity sa zúčastnilo 55 žiakov- ročníky 2.-5.





 Aj nasledujúci  deň sa niesol v duchu zdravej 

výživy a neodmysliteľne aj pitiu bylinkových 

čajov.

 Vyučovanie sme si spestrili posedením pri 

bylinkových čajoch a diskutovaní o ich 

účinkoch.

 Aktivity sa zúčastnilo 82 žiakov- ročníky 1.-4.





 So žiakmi 3.-4.ročníka(42 žiakov) sme sa 

počas nádherného jesenného  dňa vybrali na 

turistickú vychádzku na Vrbické pleso.

 Počas vychádzky sme sledovali a opisovali 

okolie, sledovali prírodu....

 Aktivity sa zúčastnilo 30 žiakov- ročníky 3.-4.







 Žiaci 4.A sa aj ďalší deň venovali pohybu, no 

tentokrát si už dali „ viac do tela“ a prijali 

výzvu pod názvom Chopok.

 Samozrejme, do pol kopca sme sa vyviezli 

lanovkou...☺

 Aktivity sa zúčastnilo 23 žiakov- 4.A





 Žiaci spolu s pedagógmi sa počas celého 

tohto obdobia v značnej miere venovali 

pohybu. Pedagógovia vymysleli pre žiakov 

rôzne pohybové aktivity, za ktoré boli 

ohodnotení a získali aj ceny...

 Prítomných bolo 56 žiakov 2.-5. ročníka. 







 Žiaci druhého ročníka navštívili Demänovskú 

dolinu, pokochali sa výhľadmi a užili si 

pohľad na sneh z minulého roka ☺

 Aktivity sa zúčastnilo 13 žiakov- 2.A




