
POTRAVINOVÝ ODPAD
ZREALIZOVANÉ  AKTIVITY:

1. Brainstorming

2. Potravinoví detektívi

3. Vermikompostér

4. Ako minimalizovať odpad

5. Čo so zvyšným odpadom
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BRAINSTORMING
Danú metódu sme využili na začiatku aktivity. Problém potravinového odpadu je pre žiakov blízky, 

reálny, vekovo primerane náročný, opiera sa o každodenné skúsenosti žiakov. Snažili sme sa touto 

aktivitou vtiahnuť žiakov do danej problematiky diskusiou a zistiť, čo si pod potravinovým odpadom 

predstavujú a kde podľa nich toho odpadu najviac vzniká. Svoje postrehy zapisovali na tabuľu. Počet 

zapojených žiakov 186 /žiaci 3. – 4. ročníka/



POTRAVINOVÍ DETEKTÍVI
Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Prvá skupina sa zamerala na potravinový odpad smetných košoch v triedach, druhá 

na potravinový odpad svojej triedy počas obeda, tretia skupina navštívila vedúceho školskej jedálne, kde zisťovala 

odpovede na otázky: koľko potravinového odpadu za týždeň vyprodukuje ŠJ, ako často a kto ho odváža, kde sa 

uskladňuje, koľko sa za neho platí. V čase aktivity bol na našej škole zákaz miešania tried a stále pretrváva, na 

detektívov sa zahrala len 1 trieda /22 žiakov/. Svoje zistenia si poznačila a formou rozhlasového vysielania oboznámila 

zvyšných žiakov, ktorí pracovali na danej aktivite.



AKO MINIMALIZOVAŤ ODPAD
Po zisteniach detektívov nasledovala opäť práca v skupinách /keďže sú to žiaci 1. stupňa pokračovali aktivitami v 

ŠKD/.Každá skupina mala na papier napísať 3 vetami, čo by mali ľudia všeobecne, ale i oni samotné robiť, aby sa 

potravinový odpad minimalizoval. Prezentovali to v triede pred ostatnými spolužiakmi. /počet zapojených žiakov  186/



ČO SO ZVYŠNÝM ODPADOM
Žiaci v skupinách diskutovali na otázku, čo doma robia so zvyšným odpadom z potravín. Svoje reflexie podali 

ostatným skupinám. Zhodli sa , že väčšina domácností zvyšným odpadom kŕmi domáce zvieratá. Jedna zo 

skupín si všimla, že momentálne je množstvo jabĺk a niektoré rodiny dávajú opadané jablká do vriec, ktoré 

ráno lesní pracovníci zbierajú a odnášajú lesným zvieratám. Fotografie zaslali po príchode domov e-mailom 

učiteľovi ich rodičia. /zapojených 186 žiakov/



VERMIKOMPOSTÉR
Ďalšou aktivitou bolo oboznámiť žiakov so „šikovnou vecičkou“, ktorá pomáha v domácom odpadovom hospodárstve. 

Dochádza pri nej k rozklade organického materiálu pomocou kalifornských dážďoviek. Dážďovky vyžadujú minimálnu 

starostlivosť. Vermikompost prospieva rastlinám a pochváliť sa, že o odpad sa doma starajú dážďovky je celkom vtipné. 

Žiaci za pomoci učiteľa pripravili podstielku dážďovkám, naštudovali na internete, čím ich môžeme kŕmiť a čo im 

naopak škodí. Vytlačili a zalaminovali informácie o ich správnom stravovaní, ktoré umiestnili na stenu na chodbe v 

budove školy, kde sa vermikompostér nachádza. / zapojených 22 žiakov/



✓ Uvedomenie si, že bez jedla nie je život možný

✓ Dôležitosť potravy – mať čo jesť

✓ Potravinový blahobyt verzus podvýživa, chudoba

✓ Zvyšky potravy nepatria do koša

✓ Snaha odpadky ďalej spotrebovať, napr. zvieratá, 
kompostoviská

✓ Zmena postojov k vyhadzovaniu jedla a plytvaniu jedlom


