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Obsahový Výkonový 
         Získavanie mlieka v minulosti  

 

Jednotky objemu    

   

Porovnanie druhov mlieka 

 

Domáce zvieratá 

 

 

Práca v MS Power Point 

 

Skicár 

 

 

 

Poster 

 

 

Život na dedine 

 

 Vedieť dojiť, kosiť, hrabať 

a kŕmiť zvieratá (ovcu, kozu, 

kravu) 

 

Dokázať nájsť informácie 

o mlieku na internete 

 

Poznať zvieratá, ktoré dávajú 

mlieko 

 

 

 

Vedieť nakresliť v Skicári 

obrázok 

 

 

 

Poznať mliečne výrobky 

 

 

 

Dokázať podojiť, pohrabať 

nakŕmiť ovce, kravu, kozu 

Vstupné vedomosti 

žiaka 

Práca  

 

Metódy a formy  Brainstorming, rozprávanie – diskusia, skupinové, zážitkové 

aktivity 

Pomôcky  Veľké papiere, fixky, PC učebňa, projektor s tabuľou, tlačiareň  

 

Organizácia hodiny  Činnosti vychovávateľa Činnosti žiaka 



Úvod 

 

Zadá tému „Mlieko“ a rozdelí 

žiakov do skupín. 

 

Vychovávateľ zisťuje, čo si 

žiaci pod pojmom mlieko 

predstavia. 

Brainstormingom žiaci píšu, 

čo si pod pojmom mlieko 

predstavia 

Vyberajú si skupinu 

 

Formujú si ciele (čo by sa 

chceli dozvedieť, naučiť....) 

Jadro 

 

 

  

Zapíše čiastkové úlohy. 

Organizačne zabezpečuje 

prostredie na kosenie, hrabanie, 

návštevu družstva, návštevu 

uja Varečku , tety Majky a uja 

Hudeca, návšteva farmy 

Čimhová, návštevu detskej 

lekárky.   

Žiaci podľa pokynov plnia 

svoje úlohy v rozličných 

prostrediach. 

(pozri podrobný metodický 

popis)  

Záver 

 

 

 

 

  

Zabezpečí produkty na 

ochutnávku. 

Pripraví certifikáty. 

Fotodokumentácia. 

Zhodnotí priebeh projektu. 

Odovzdá certifikáty.  

Žiaci pripravia ochutnávku 

mliečnych výrobkov. 

Žiaci prezentujú svoje práce, 

prezentácie a kresby za 

jednotlivé skupiny. 

Hodnotia do akej miery sa 

splnili ciele  
 

Použitá literatúra Internet, GONŠENICOVÁ, B. 2016. Rozvíjanie folklórnych 

prvkov v Školskom klube detí: atestačná práva Ružomberok 

Medzipredmetové 

vzťahy a prierezové 

témy 

 

Svet práce – nové zručnosti (kosenie, hrabanie, dojenie) 

Informatika – úprava fotografií, tvorba prezentácií 

(programy MS OFFICE) 

- Vyhľadávanie informácií na internete 

Informatická výchova – kreslenie v Skicári 

Regionálna výchova - život v minulosti v obci 

- Ľudové prvky v regióne Zuberec 

- Práca na poli 

- Chov domácich zvierat na dedine 

Vlastiveda - Práca na poli 

Prírodoveda – Domáce zvieratá 

Matematika – jednotky objemu 

 

 

Poznámky 
 

 

 

Metodický postup 



1. Vyvodenie cieľov projektu (Ciele projektu „Mlieko a mliečne výrobky od 

slovenských kravičiek“  si stanovujú žiaci – pomôžeme im otázkou „Čo 

by ste sa chceli dozvedieť?“) 

2. Brainstorming – Žiaci na veľký papier píšu doterajšie vedomosti o 

mlieku 

3. Rozdelenie žiakov do skupín.   (Žiaci sú rozdelení do skupín podľa 

oddelení v ŠKD, na aktivity mimo školy). Rozdelenie detí do skupín -

v dôsledku  s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR  pod názvom 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre 

školský rok 2020/2021  

4.  Žiaci napíšu, čo by sa chceli o mlieku dozvedieť, naučiť sa ....                                                                                          

5. Na veľkú tabuľu sa napíšu Čiastkové úlohy (pozri A – G): 

Pri plnení jednotlivých úloh sa budeme zaoberať otázkami týkajúcimi sa 

mlieka ako základnej potraviny a budeme ho rozoberať z viacerých hľadísk.  

A)  Kto nám dáva mlieko   (zistíme na internete – vieme) 

B)  Čo musím pre to urobiť, aby som dostal od zvierat mlieko   

C)   Ako rozoznáme od koho mlieko pijeme   

D)   Čo sa vyrába z mlieka?                                                                                                                                                   

E)  Výživová hodnota mlieka (detská lekárka - diskusia)                                                             

F)  Spracujeme svoje zážitky v Skicári a vytvoríme Farmu 

G) Ochutnávka domácich mliečnych výrobkov   

                                    

  Úloha počas celého trvania projektu (fotiť všetko, čo sa dá) 

Aby sa  nám podarilo  splniť všetky čiastkové úlohy a dosiahnuť úspešné 

ukončenie projektu potrebujeme získať určité vedomosti a zručnosti.   

A) Deti zisťujú, kto dáva mlieko (môžu napísať sloh, básničku, plagát ....)  

B) Čo musím  urobiť pre to, aby som dostal od zvierat mlieko? 

(V tejto úlohe si žiaci vyskúšajú tieto aktivity )                                                                                                                                                         



1. Aktivita - Kosenie 

- ručné  ( deti v kroji) 

- moderné  ( miestne PD) 

2. Aktivita - Kŕmenie 

- ručné  (deti v kroji) 

- pomocou automatického stroja  ( miestne PD) 

3. Aktivita - Dojenie 

- kravu-  moderné  (miestne PD ) 

           ručné  (farma Čimhová, deti v krojoch) 

- kozu  (u uja Hudeca, deti v krojoch) 

- ovcu  (zuberské lúky, deti v krojoch) 

4. Aktivita -  Veselo pri robote - nácvik piesne : Mú kravičky mú... 

 ( nácvik piesne v prírode s heligónkou, deti v krojoch) 

5. Aktivita – Tancujeme po robote pri heligónke - detské hry 

v prírode  

6. (nácvik tančeka k piesni ...hravé činnosti detí na lúke, -  aplikácia  tanečných 

folklórnych  prvkov z regiónu Zuberec,  deti v krojoch) 

C) Ako rozoznáme od koho mlieko pijeme  

 
( deti pomocou zmyslov -  chuti , vône a farby rozpoznávajú  kravské, ovčie, kozie   

a materské  mlieko)   

 

D)  Čo sa vyrába z mlieka 

 

1. Aktivita - Výroba  syra v domácnosti 
  ( domáca výroba syra  u uja Varečku) 

 

2. Aktivita – Ručná výroba korbáčov 

 ( ukážka ťahania a výroba korbáčov u tety Majky ) 

 

3. Aktivita – Poster  
 (práca s letákmi , strihanie, lepenie,  tvorba nadpisu MLIEKO) 

E) Diskutujeme o výživovej hodnote mlieka -  s detskou lekárkou  (aby 

skupina splnila podmienky pre  získanie certifikátu musí sa diskusie zúčastniť celá skupina 



a do diskusie sa musí aktívne zapojiť aspoň jednou otázkou každý člen skupiny). (Tejto 

aktivite predchádza zisťovanie informácií o výživovej hodnote mlieka 

a takto si skupina pripraví pre lekárku otázku.)   

F) Spracujeme svoje zážitky v Skicári ( zážitky z projektu spracuje skupina v Skicári, 

druhá skupina vytvorí zvieratá s ktorými sa počas projektu deti stretli a zhotoví z nich 

farmu). 

G)  Ochutnávka domácich mliečnych výrobkov  (deti pripravia recepciu – 

ochutnávku mliečnych výrobkov.) 

 

Záver – vyhodnotenie projektu 

A) Prečítame si spoločne ciele, ktoré si žiaci napísali (čo by sa chceli 

dozvedieť). 

B) Zhodnotíme, do akej miery sa to podarilo. 

C) Vyhodnotíme jednotlivé aktivity a  žiaci dostanú Certifikát so svojim 

menom za úspešné absolvovanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje 



 

Názov vyhlásenej dennej témy: 

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY OD SLOVENSKÝCH 

KRAVIČIEK 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Zuberec 

Typ školy:     základná škola 

Adresa školy: Andreja Bažíka 20,  027 32 Zuberec 

Kontaktná osoba: Gonšenicová Bibiána 

Telefónne číslo: 0908 933 544 

Email:  bgonsenicova@azet.sk 

Počet žiakov školy: 292 

Najaktívnejšie triedy: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B  / počet žiakov 95 

                     ( sú to žiaci ktorí navštevujú ŠKD) 

Vychovávateľky: Gonšenicová Bibiána,  Mgr. Hulejová Ivana, Šrobová 

Zlatica 


