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Môj domáci miláčik

Žiaci šiesteho ročníka (26 žiakov) dostali na biológii v rámci učiva za úlohu spracovať

do prezentácie, alebo projektu tému „ Môj domáci miláčik“. Šiestaci tu mali zachytiť ako

sa starajú o svoje domáce zvieratko, alebo ako pomáhajú rodičom pri starostlivosti o

domáce zvieratá. Niektorí žiaci pomáhajú rodičom v chove hydiny, alebo kôz a

hovädzieho dobytka. Následne spracované materiály prezentovali pred triedou.



Ako sa staráme o rybičky

Keďže tento školský rok sme nemohli nadviazať ako

rovesnícke vzdelávanie priamym prezentovaním žiaka použili

sme jeho prezentáciu ako motiváciu pre piatakov na biológiu k

téme Vodný ekosystém – ryby. https://youtu.be/ig_XocqMzrg

Následne sme zopakovali s piatakmi (18 žiakov), čo si

zapamätali z prvého stupňa o živote rýb vo vode. Piataci (18

žiakov) ďalej pracovali na úlohách v pracovných listoch. V

úvode pracovného listu sa nachádzal najskôr text o základných

znakoch stavby tela rýb. V ďalších zadaných úlohách si získané

informácie o stavbe tela a znakoch rýb utvrdzovali .

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/PL%20-%20ryby.pdf

Po vypracovaní sme si frontálne odpovede skontrolovali.

https://youtu.be/ig_XocqMzrg
file:///C:/Users/ucitel/Downloads/PL - ryby.pdf


Spoznávanie slovenských a morských 

rýb
Na hodine biológie s tematikou vodného ekosystému piataci (18

žiakov) spoznávali znaky a spôsob života rýb. Pracovali na aktivitách,

kde priraďovali znaky a vlastnosti ryby k jej názvu a obrázku. Použili

sme na porovnanie kapra a šťuku. Učiteľ obišiel jednotlivé skupiny a

upozornil na chyby. Žiaci si ich následne opravili.

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=2853

50&hit=322853

V druhej časti hodiny sa učili spoznávať aj niektoré morské ryby

napr. drsnokožce pomocou aktivít zo zdroja

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Drsnoko%C

5%BEce,0,0,0,drsnoko%C5%BEce,25,1,tn,1.html

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=285350&hit=322853
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Drsnoko%C5%BEce,0,0,0,drsnoko%C5%BEce,25,1,tn,1.html


Exkurzia na priehradu

Žiaci šiesteho ročníka (26 žiakov ) sa zúčastnili

exkurzie na priehradu Hriňová. Šiestaci sa okrem histórii

priehrady v našom mestečku dozvedeli aj o chove

pstruhov a ich následnej násade do potokov. Zapísané

informácie spracovali v prezentácii.
https://youtu.be/qb1ho2e_bOk

https://youtu.be/qb1ho2e_bOk


Zvieracie rodinky

Štvrtáci ( 25 žiakov )sa tiež zapojili do aktivít tematického dňa. Na
hodine prírodovedy po motivačnom rozhovore pracovali na úlohách v
pracovnom liste. Bolo potrebné doplniť pomenovanie a zároveň dokresliť
chýbajúceho člena zvieracej rodinky. Po správnom zostavení zvieracej
rodinky bol potrebný doplniť k rodinke aj jej úžitok. Správnosť rodiniek a
ich úžitok sme si spolu skontrolovali.

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=234900

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=234900


Slovná tlačenka

Druháci ( 23 žiakov ) si v úvode hodiny vysvetlili význam slova tlačenka = domáci
zabíjačkový mäsový výrobok, v ktorom sú kúsky mäsa, pomleté uvarené vnútornosti a kože
„natlačené“ v črievku.

Na tabuli boli napísané plnovýznamové slová, na ich hranici boli doplnené nadbytočné
písmená. Úlohou detí bolo v „slovnej tlačenke“ nájsť a zakrúžkovať skryté slová.

RMÄSOFVHYDINAHMRYBYMLSTRUKOVINYAEVAJCIAVŠ

Riešením boli slová : mäso, hydina, ryby, strukoviny, vajcia

Nasledovalo rozdelenie detí do skupín:

Učiteľka pripravila deťom 23 lístkov (podľa počtu detí). Každé dieťa si od učiteľky
vytiahlo jeden lístok. Na lístočkoch boli napísané slová resp. čísla, ktoré patrili do piatich
významových skupín (slová sa týkali týchto významových skupín - čísla, mestá, zvieratá,
žaby, hady). Každé dieťa si prečítalo slovo na lístku a hľadalo ďalších troch alebo štyroch
členov svojej skupiny. Tí, ktorí úlohu splnili a prečítali si slovo na lístočku, si našli svoje miesto
na koberci, kde čakali na ostatných.

Na koberci sa stretlo päť štvorčlenných alebo päťčlenných skupín. Postupne
členovia každej skupiny povedali, čo našli na svojom lístku a následne povedali slovo, ktoré
je spoločným pomenovaním danej skupiny slov. Na záver mali povedať, akú hlásku
vyslovili na začiatku tohto slova a mali si ju zapamätať. Takto sa vystriedali všetky skupiny :
čísla, mestá, zvieratá, žaby, hady. Následne na pokyn učiteľky sa žiaci každej skupiny
usadili k upraveným laviciam. Tam už mali pripravené lepidlá, peračníky, pastelky, výstrižky
z časopisov a pod.



Domy pre zdravé rodiny

Druháci ( 23 žiakov ) pokračovali v skupinovej práci aj na ďalšej
hodine v pripravených aktivitách.

Každá skupina dostala papierový dom (zložený z výkresu
formátu A4).

Následne plnili členovia skupiny 4 úlohy:

1. Mali si pripomenúť začiatočné písmenko slova, ktoré bolo
spoločným pomenovaním danej skupiny slov, z predchádzajúcej
úlohy a nájsť farbu, ktorej názov naň začína . Potom tou farbou
nakresliť na strechu domčeka srdiečko. Tak sa na strechách objavilo
skupinka čísla = červené, skupinka mestá = modré, skupinka zvieratá
= zelené, skupinka žaby = žlté a skupinka hady = hnedé srdiečko.

2. Potom mali pod strechou domu fixkou obtiahnuť
“vybodkované„ slovo, ktoré bolo vlastne tematickým menom ich
skupiny = rodiny počas všetkých aktivít. Boli to : Vajíčkovci,
Mäsiarovci, Hydinári, Rybárovci a Strúčikovci.

3. Ďalšou úlohou bolo do hornej polovice domu nalepiť lístky,
ktoré im pomohli vytvoriť skupinu, vďaka spoločnému významu danej
skupiny slov.

4. Poslednou úlohou bolo, aby si každý člen skupiny do dolnej
časti domu napísal svoje meno a priezvisko.



Čo my doma máme?!
Žiaci 2.A triedy ( 23 žiakov ) pokračovali aj na tretej vyučovacej hodine v plnení zadaných úloh, každý v svojej skupine. Učiteľka každej

skupine vysvetlila aké úlohy budú teraz plniť. Zadania boli nasledovné:

1. „Vajíčkovci“

Na pripravené štyri výkresy s nápismi : Prepeličie vajce, Slepačie vajce, Husacie vajce a Kačacie vajce, nalepte postupne jednu zo štyroch
makiet vajíčka, následne vyberte a nalepte bublinu s prislúchajúcou informáciou. Potom vytvorte ceruzou jednoduchú kresbu vtáka, ktorému
vajíčko patrí. (skupina, ktorá mala kresliť prepelicu využila internet a následne aj ostatným na interaktívnej tabuli predstavili prepelicu na obrázku)

/Využitie všetkých uvedených druhov vajec, fyzikálne vlastnosti, účinok na zdravie, mýtus o konzumácii surových vajec pred speváckym vystúpením,
riziko konzumácie surových vajec, príčiny rozdielnych chutí jednotlivých druhov .../

2. „Mäsiarovci“

Žiaci dostali tri výkresy, na ktorých boli v hornej časti nakreslené jednoduché kresby zvierat (krava, jeleň, prasa). Následne mali poskladať
postrihané názvy druhov mäsa (hovädzina, bravčovina a divina) a nalepiť k príslušnému zvieraťu a obrázky vyfarbiť.

/ Množstvo tuku, konzumácia vnútorností, nebezpečenstvo nákazy zo slabo tepelne spracovanej diviny, spracúvanie a uskladňovanie mäsa, údené
potraviny.../

3. „Hydinári“

Úlohou detí bolo na pridelené papiere poskladať z „puzzle“ zvieratko, nalepiť a pod každé napísať jeho názov : kačka, kura, hus, morka

/ Zdravšie mäso pre deti a chorých ľudí, využitie v diétnej strave, zdravšie spôsoby spracovania.../

4. „Rybárovci“

Úlohou žiakov bolo z písmen poskladať názvy najchutnejších a najzdravších druhov rýb : losos, platesa, pstruh, makrela, treska. (aj tu sme
využili obrázky rýb z internetu)

/rybí olej, vitamíny, jesť 2 krát týždenne, obsahujú minimum nezdravého tuku, pomáhajú udržať zdravé srdce, mozog a pleť/

5. „Strúčikovci“

Žiaci dostali na výkrese názvy strukovín napísané odzadu. Ich úlohou bolo napísať ich správne: hrach, fazuľa, bôb, cícer, šošovica.

/V minulosti boli strukoviny potravou pre chudobných. Mnohí z nich mleli múku a piekli z nej chlieb. Šošovicu používali aj ako platidlo a tiež ju
nazývame kráľovnou strukovín. Dĺžka varenia strukovín, namáčanie fazule, pestovanie, zber, správne uskladňovanie.....)

Po skončení prác deti prezentovali svoje práce pred ostatnými spolužiakmi. Za každou úlohou je uvedený stručný komentár a poučenie od učiteľa k
danej téme.





Zdravé rýmovačky

Druháci (23 žiakov) pracovali aj štvrtú vyučovaciu hodinu spolu v skupinách.

Učiteľka držala v ruke päť listov papiera. Na každom z nich boli 3 slová. Učiteľka

postupne čítala trojice slov a deti hádali, ktorej rodine podľa obsahu patria. Keď

sa všetky rodinky uhádli, každá dostala svoj papierik so svojimi 3 slovami. Úlohou

detí bolo na určené miesto napísať názov svojej skupiny a ku každému slovu

napísať minimálne jeden rým.

( Slová na listoch papierikov, ktoré mala učiteľka v ruke Strúčikovci : hrach, fazuľa,

struk; Rybárovci : treska, makrela, pstruhy; Vajíčkovci: škrupina, bielko, praženica;

Mäsiarovci: rezeň párok, šunka; Hydinári: husi, morka, kačka)



Eko – taška

Druhá aktivita druhákov (23 žiakov) na štvrtej vyučovacej hodine.

Na skrytú časť tabule napísala učiteľka ešte cez prestávku nedokončenú tematickú
báseň. Tabuľu s básňou odkryla a začala nahlas čítať, kde chýbalo slovo a bola tam miesto
slova bublina učiteľka 3x klopla na tabuľu. Deti spozorneli. Žiaci po spoločnej dohode doplnili
a napísali na prázdne miesta chýbajúce slová. Nasledoval riadený rozhovor, prečo sme k
zdravej výžive zaradili eko-tašku.

Krásne druháci porozprávali, že zdravie je aj o ochrane prírody. Potom je čistá voda,
pôda, vzduch. Spomenuli sme aj triedenie odpadu a výrobu tašiek z recyklovaného
materiálu.

Úlohou detí bolo samostatne na výkres A3 narysovať čiary, na ktoré prepísali báseň z
tabule. Potom mali vznikajúcu eko-tašku ozdobiť obrázkami zdravých potravín, aby nalákali
ľudí na nákup zdravých potravín a zároveň chránili prírodu. V závere pripojili pútka.



Porovnanie zloženia rôznych typov 

mäsa

Ani ôsmaci ( 25 žiakov) nezaháľali. V skupinkách vyhľadávali informácie o

rôznych typoch mäsa. Každá skupina mala jeden druh mäsa – bravčovina,

hovädzina, hydina a rybacina. Jedna skupina vyhľadávala informácie o

možnosti nákupu jatočných jahniat, kde sa dozvedeli napr. o hlavnom

odberateľovi - veľkonočný trh Taliansko. Skupiny sa zaoberali zložením, ale aj

množstvom skonzumovaného daného typu mäsa za rok na Slovensku. Taktiež

hľadali, ktoré mäso je najľahšie stráviteľné, zdravšie. Skupiny prezentovali svoje

informácie aj pred ostatnými skupinami. V závere hodiny si urobili chutnú

odmenu. Na chlebík si natreli domácu bravčovú paštétu a v škole si urobili

rybaciu pomazánku.



Vajíčka

Žiaci 8.A triedy (25 žiakov) pracovali na výskume slepačích vajec. Zisťovali

zloženie a pomer veľkosti slepačích, pštrosích a prepeličích vajec. Taktiež

porovnávali konzum vajec na Slovensku s európskymi krajinami. Zisťovali aj

označenie jednotlivých typov vajec podľa typu chovu a veľkosti.

Žiaci medzi sebou diskutovali o danej problematike a výsledné zistené

informácie zapísali na poster, ktorý umiestnili na chodbu v škole. Informácie o

zložení vajíčok zaujali aj žiačky 9.A triedy ( 15 žiačok), a preto sa rozhodli pripraviť

si na technickej výchove – varenie vajíčkovú nátierku a fantáziu popustili aj pri

tvorení vajíčkových ozdobných tanierov. Po hodine sa odmenili za prácu

zdravou desiatou, ktorú si sami urobili.



Živočíšne bielkoviny

Žiaci 8.A triedy ( 25 žiakov ) pokračovali v svojom

výskume. Zisťovali a porovnávali výskyt živočíšnych

bielkovín v jednotlivých typoch mäsa a v mlieku.

Zistili napr. poľný zajac a daniel majú najväčší obsah

bielkovín 24,14g/100g, z domácich zvierat má najväčší

obsah bielkovín jalovica 23,47g/100g. Jeden zo zdrojov

http://old.agroporadenstvo.sk/zv/pdf/vuzv2-21.pdf

http://old.agroporadenstvo.sk/zv/pdf/vuzv2-21.pdf


Inštalovanie na nástenku

Vytvorené pojmové mapy, projekty a získané informácie o

mäse, hydine, rybách, vajciach, strukovinách sme

nainštalovali na nástenku v hlavnej chodbe našej školy.



Publikovanie na školskú stránku

 Fotografie nájdete vo fotoalbume

 https://zskrivec.edupage.org/news/#news-581

 O našich aktivitách boli informácie publikované 

 https://youtu.be/ig_XocqMzrg

 https://youtu.be/qb1ho2e_bOk

https://zskrivec.edupage.org/news/#news-581
https://youtu.be/ig_XocqMzrg
https://youtu.be/qb1ho2e_bOk

