
Metodický list k projektu Hovorme o jedle                                                                           

Názov školy: Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 

Téma:  Potraviny na cestách a ich vplyv na životné prostredie 

Názov prezentácie: Galéria“ Jedlá zmena“  

AKTIVITA Č. 1: Neplytvaj a správne uskladňuj! 

Cieľ, zameranie aktivity:  

Cieľom nášho vedeckého výskumu bolo zrealizovať a vyhodnotiť pokus vzniku plesní na 

potravinách, ovocí a zelenine. Priblížiť svojim rovesníkom ako vznikajú plesne. Priblížiť prácu 

škótskeho biológa Alexandra Fleminga.   

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Mimočítankové čítanie 

Ročník: 1. - 4. ročník 

Téma: Výskumné práce mladých prírodovedcov 

Pomôcky: Potraviny – založenie pokusu, záznamové hárky, mikroskopy, počítač, učebnice PDA 

Príprava: Za pomoci učiteľa je potrebné založiť pokus a vyhodnotiť. Prezentovať svoj výskum 

žiakom vo svojej škole. Prezentovať sa aj na iných detských vedeckých konferenciách. 

Postup/ Realizácia: Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vytvorili a napísali vedecký článok za 

pomoci učiteľa. Počas týždňa Hovorme o jedle využili priestor a článok „ Kto nám znehodnotil 

potraviny“odprezentovali svojim rovesníkom.  Pozvali ich do galérie „Jedlá zmena“. 

Znenie článku: 

ČO SÚ HUBY?  

Huby nie sú rastliny. Sú samostatnou skupinou organizmov. K životu nepotrebujú svetlo. Darí sa 

im najmä v teplom a vlhkom prostredí. Nemajú kvety, ani plody, ani semená, nemajú listy, ani 

zelené farbivo, nemôže v nich prebiehať fotosyntéza. Huby musia využívať výživné látky z iných 

organizmov, napr.z hnijúceho lístia, dreva, zo zyškov uhynutých živočíchov, ale aj z pokožky 

človeka. 

HUBY BEZ PLODNÍC 



Ak povieme slovo huby, predstavíme si pekné zdravé dubáky. Ale sú aj nenápadné huby bez 

plodníc a plesne, ktoré rozkladajú telá rastlín a živočíchov. Vo veľkom význame sa podieľajú na 

obehu látok v prírode. 

ČO JE PLESEŇ? 

Plesne patria medzi huby. Plesne dokážu vytvárať zvláštne látky, ktorými pôsobia na svoje okolie. 

Dokážu nimi ničiť iné organizmy alebo potláčať ich rast. Mnohé z nich využívame ako lieky proti 

rôznym chorobám. 

ČÍM SA ŽIVIA HUBY A PLESNE?  

Hniložijné - živiny získavajú  z tiel odumretých rastlín a živočíchov. 

Napríklad:  

- pečiarka ovčia získava živiny z trusu zvierat, 

- kvasinky z cukru cesta, 

- pleseň živiny z chleba, kompótu. 

 

Cudzopasné - živiny získavajú z tiel živých organizmov rastlín a živočíchov.  

Napríklad: 

- plesnivenie jahôd, 

- hniloba jabĺk, 

- chrastavitosť hrušiek,  

- kožné choroby a ekzémy,  

- plesne na nohách. 

 

ČÍM SA ROZMNOŽUJÚ HUBY A PLESNE? 

Rozmnožujú sa výtrusmi. Dozreté výtrusnice prasknú a výtrusy sa šíria po okolí vzduchom. 

 

DRUHY PLESNÍ 

Pleseň hlavičkatá 

Živiny získava v domácnostiach, kde chlieb ľudia nesprávne uskladňujú v neprevzdušných 

vreckách, vo vlhkom a teplom prostredí. Plesnivé miesta sú porastené jemnými bielymi, zelenými 

až čiernymi vlákninami – podhubím. 

Papleseň štetkovitá 

Nájdeme ju na ovocí, na zaváraninách a iných potravinách. 



Pozorovanie: Lupou objavíme malé stopkaté guľovité vrecká s výtrusmi.Významný objav je, že 

papleseňštetkovitá zabraňuje rastu baktérií. Papleseň bola využitá na prípravu lieku penicilínu. 

                                                

OBRÁZOK 1PLESEŇ ŠTETKOVITÁOBRÁZOK 2PLESEŇ HLAVIČKATÁ 

ČO JE PENICILÍN? 

Pleseň, ktorá žije na hnijúcich potravinách. Objavil ju v roku 1928 škótsky biológ Alexander 

Fleming. Vďaka tomuto objavu máme dnes liek, ktorý sa volá penicilín. Penicilín sa používa proti 

chorobám, ktoré spôsobujú baktérie pri angíne a zápale pľúc.  

                                

 

METODIKA PRÁCE 

• Kde a kedy prebiehal výskum?  

Teoretická časť: 

Výskumná práca začala v triede v mesiaci január 2020.  

Je potrebné: Oboznámiť žiakov o príprave pomôcok. Pripraviť pomôcky, prostredie na realizáciu 

pokusu. Vytvoriť záznamové pracovné listy alebo zošity. Vytvoriť trvalé tabuľky pre vyznačenie 

pokusu. 

Pomôcky:lupa, mikroskop, plastové misky, citróny, starý chlieb, kapustné listy, mikroténové 

vrecúška, zaváraniny, pracovné listy alebo zošit na zaznamenanie pokusu, tabuľky na označenie 

pokusu. 

Praktická časť: 



Zabezpečiť miesto na trvalé pokusy. Vyznačenie tabuľkou o realizácii pokusu.  Zaznamenať 

začiatok pokusu. Vytvorenie záverov a vyhodnotenie pokusu. 

• Čo sa zisťovalo a ako? 

Pokus sa nechal  počas celých piatich týždňov v prírodovednej miestnosti. Vo februári 2020 sa 

pokus vyhodnotil. 

Žiaci:  

- zisťovali, čo sa na ovocí, chlebe a zaváraninách objavilo, 

- zisťovali farby plesne, 

- vyvodili dôsledky, ako sa majú správne uskladňovať potraviny, 

- zapisovali do záznamových listov, 

- prezentovali ďalej svojim rovesníkom a mladším spolužiakom. 

 

• S kým ste spolupracovali? 

S pani učiteľkami jednotlivých ročníkov. Svoju výskumnú prácu chceme realizovať spoločne  so 

žiakmi školy.  

• Aké kritériá ste si zvolili?  

Žiak vie: 

- porozprávať a prezentovať o vzniku plesní a ich rozmnožovaní, 

- vytvoriť, opísať a zaznamenať skutočnosť a záver pokusu, 

- vie vyhľadávať informácie o významných vedcoch. 

Výsledky 

Žiaci zistili vznik plesní pri nesprávnom uskladňovaní na jednotlivých vzorkách chleba, citrónu, 

kapustných listov, tekvice a zaváraninách. 

 

Pozorovanie: 

 

Obrázok 1 Začiatok pokusu 

 



                      

                      

Obrázok 2 Záver pokusu 

 

                              

                  Obrázok 3 Skúmanie a bádanie žiakov v prírodovednej miestnosti 

 

Predpoklad 

Žiaci predpokladali, že na  potravinách nastanú zmeny. Ale aké? To bol výsledok ich bádania.  

 

Výsledky pokusu 

V marci 2020 žiaci zistili: 

- Na cviklovej šťave sa objavila biela pleseň. 

- Na kapuste postupne pribudla biela, čierna, zelená pleseň. 

- Citrón vo vlhkom vrecúšku postupne zaplesnel. 

- Voľne uložený plátok citróna vyschol. 

- Na chlebe sa vo vlhkom vrecúšku objavila zelená až čierna pleseň. 

- Chlieb uložený v suchom plátenom vrecúšku iba zoschol, vysušil sa, zostal bez zmeny farby. 

- Tekvica bola uskladnená v pivnici od októbra 2019. Vplyvom nevhodného protredia zhnila 

a splesnivela. 

Záver 



Vyskúšaj si to sám! Vytvorenie vlastných pokusov o vzniku plesní je pre žiaka tá najlepšia 

skúsenosť, ktorá prináša trvalé poznatky a zážitok. 

Žiak zistil, že pri nesprávnom uskladňovaní potravín, zeleniny a ovocia dochádza k ich 

znehodnocovaniu. 

Zhrnutie: Žiak sa naučí pracovať v skupine. Žiak vie rozprávať prečo je potrebné uskladňovať 

potraviny. Žiak vie rozprávať o vitamínoch a energii z jedla a jeho dobrom vplyve pre človeka. Žiak 

vie založiť pokus a zapísať pozorovanie. 

Poučenie: Žiak spoločne s rodičmi pripravuje a uskladňuje jedlá do chladničky. Vie vyhodnotiť 

pokazené a nesprávne uskladnené potraviny a jedlo. Rozpráva o jedle. Vie vyhľadať dátum 

spotreby. Nekonzumuje jedlá a potraviny  po dátume spotreby.Vie čo znamená  

UPOZORNENIE! 

Nikdy nejedz pokazené, plesnivé potraviny! 

Žiak si uvedomuje dôležitosť vitamínov pre človeka. Žiakov vedieme k sebahodnoteniu 

a hodnoteniu vykonanej práce. 

Spätná väzba: Žiak dokáže aktívne spolupracovať, plniť úlohy. Vie vysvetliť, čo je ľudská práca. 

Je schopný vysvetliť čo sú vitamíny. Vie popísať zdravé účinky pri konzumácii správne 

pripravených a uskladnených  jedál.  

 

AKTIVITA Č. 2: Ideme do galérie „Jedlá zmena“ 

 

Cieľ, zameranie aktivity:  

Viesť žiakov k zodpovednému stravovaniu. Spracovať a pripraviť pre spolužiakov galériu Jedlá 

zmena. Podporovať rozumné zmýšľanie žiakov a ich rodičov: Jesť lokálne  a sezónne. Jesť 

čerstvejšie a hodnotnejšie potraviny. Jesť menej mäsa. Neplytvať potravinami. Spoznať svojho 

farmára. Podporovať výrobky od slovenských výrobcov . Zachovávať rôznorodosť semien a ich 

význam pre človeka. Nakupovať výrobky bez palmového oleja. Pestovať ovocie a zeleninu vo 

svojich záhradách a poliach. Minimalizovať nákupy v supermarketoch. Nakupovať do papierových, 

plátených tašiek- minimalizovať odpad. 

Vyučovací predmet: SJL, PVC, VYV, PDA, MAT 

Ročník: 1. -  4. ročník 

Témy: Abeceda,Vety, Koláž, Tvary a ich farby, Ľudské telo- Trávenie, Význam semien, Finančná 

gramotnosť- Šetríme rodinný rozpočet, matematické grafy- množstvo vyhodených potravín 

 
Pomôcky: Motivačné texty o palmových plantážach, Príbehy  tropického ovocia, metodická 

príručka Jedlá zmena, internet, nožnice, lepidlo, obaly z výrobkov, obrazový materiál s potravinami, 

ekoznačky, výkresy, kancelárske papiere, písacie potreby, pomôcky so semenami, vzorkovník 

semien, kufrík Pôda a jej hodnoty, pracovné listy, drevené panely – nástenky. 

Príprava: Vyhľadať  motivačné články, časopisy, plagáty, letáky, internetové zdroje. Informačné 

záznamy do rodín- vyhľadávanie pomôcok k danej téme.  

Postup/ Realizácia: Vytvoriť pracovné  skupiny. Zadeliť pokyny pre skupinovú prácu. Pripraviť 

obaly z výrobkov. Pripraviť pomôcky – lepidlo, nožnice, výkresy a papiere. Po každej činnosti viesť 

žiakov k hodnoteniu a sebahodnoteniu. Vytvorenie panelov do galérie v telocvični našej školy. 



Príprava panelov do galérie 

                  

            

                       

 

Zhrnutie: Žiak sa naučí pracovať v skupine. Žiak vie rozprávať o zodpovednom stravovaní sa. Žiak 

vie rozprávať o jedle a vplyve na životné prostredie. Jedlá zmena podporuje kritické myslenie 

žiakov k zodpovedným zmenám smerujúcich k životnému prostrediu. 

Poučenie: Žiakov vedieme k sebahodnoteniu a hodnoteniu vykonanej práce. Na vytvorených 

paneloch môže nielen žiak ale aj rodič nájsť množstvo iných informácií o jedlých zmenách 

smerujúcich k zodpovednému stravovaniu. 

 

 

Spätná väzba: U žiakov sme zaznamenali veľký vplyv pri rodinných nákupoch, zodpovedne 

pozerajú výrobky bez palmového oleja, začali nakupovať viac slovenských výrobkov. Vedia kde 



a ako si môžu nakúpiť u miestneho farmára z dvora. Postrehli sme, že získané informácie z galérie 

preniesli aj do svojich rodín. Veľmi nás to potešilo a posunulo zas o krok vpred. 

Prílohy: 

Návšteva galérie žiakmi školy 

                                       

 

                                  

 

 

                         

 

 

 

 

 

GALÉRIA OBSAHUJE TIETO PANELY:  

1.Kupujme výrobky a potraviny bez palmového oleja 

2.Spoznaj svojho farmára 

3.Výrobky bez palmového oleja, stop palmovému oleju 

4.Podporujeme nákup slovenských výrobkov 

5.Zachovanie rôznorodosti semien  a význam pre človeka 



6. Potraviny a výrobky , ktoré šetria životné prostredie 

7. Sebestačné Slovensko 

8. Ovocie a zelenina z iných štátov 

9. Ako nakupovať ovocie a zeleninu zodpovedne 

.  

Spoznaj svojho farmára 

                       

     

Výrobky bez palmového oleja, stop palmovému oleju 

                                     
 

Potraviny a výrobky, ktoré šetria životné prostredie 

                                             

 

 

 

 

 

 

Podporujeme nákup slovenských výrobkov 



     
 
    

Zachovanie a význam semien pre človeka 

                                                          
 

 Sebestačné Slovensko 

                                                         
 Ovocie a zelenina z iných štátov 

                                                        

 

Ako zodpovedne nakupovať ovocie 

             



               

Aktivita č.3: Stali sa z nás malí farmári 

Cieľ, zameranie aktivity: 

Zistiť, čo je najlepšie pre životné prostredie a aké ovocie a zelenina je pre človeka najzdravšia 

Vedieť určiť čo patrí do ovocia a zeleniny. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Zistiť, ktoré 

potraviny k nám cestujú a akým dopravným prostriedkom. Uvedomiť si, ako vplýva cestovanie 

potravín na životné prostredie. Spoznávať ovocné stromy. Spolupracovať v skupine. Zdokonaľovať 

sa v manuálnych  zručnostiach. 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Prvouka 

Ročník: 1. ročník 

Téma: V sade a záhrade 

Pomôcky:  

Tabuľa s nakreslenými jabĺčkami a písmenami, básničky a hádanky o ovocí a zelenine, časopis 

Vrabček, interaktívna tabuľa,  obrázky dopravných prostriedkov- lietadlo, loď, vlak, nákladné auto 

– tirák, obrázky-  jablko, banán, kukurica, farbičky, výkres, zelený farebný papier, popcorn, tavná 

pištoľ,  lepidlo.  

Príprava: Nakresliť na tabuľu jabĺčka a do nich vpísať písmená A, a, I, i, E, e, pripraviť si obrázky 

dopravných prostriedkov, mapu sveta, príprava na vytvorenie kukurice z popcornu, maľovanie 

jabĺčka a banána. Maľovanie stromu s jabĺčkami – pracovný list – časopis Vrabček.  

Postup/ Realizácia 

Na začiatku hodiny učiteľ hovorí hádanky o ovocí  zelenine a žiaci sa snažia uhádnuť.  

 

Kto ti dáva na jar potešenie, v lete 

ochladenie, na jeseň pochúťku, v zime teplo 

v kútiku? (OVOCNÝ STROM) 

 

Koncom leta počuť Ivku: „Nože sa mi 

nakloň! Tvoje plody ochutnať chcem, daruj 

mi z nich … (JABLOŇ) 

 

Maľované líčka malo, slniečko ich maľovalo.                                                      

(JABLKO) 

 

Žltá farba jasne svieti, ošúp mi ho babička, 

sladkú chuť chcem cítiť hneď. (BANÁN) 

 



Frontálna práca žiakov: 

Žiaci sedia v kruhu a hádajú hádanky, ktoré im pani učiteľka hovorí. V laviciach sedia a pozorujú 

video o ovocí a zelenine. K tabuli prichádzajú žiaci  a vyhľadávajú, krúžkujú písmená, ktoré patria 

k sebe. Žiaci pracujú aj samostatne v pracovnom liste z časopisu Vrabček.  

Žiaci zisťujú akými dopravnými prostriedkami k nám prichádza ovocie a zelenina, diskutujú s pani 

učiteľkou, tvoria pojmovú a obrázkovú mapu, ako k nám cestuje ovocie a zelenina. Výtvarná práca 

stromu a jabĺčok. Návšteva školského ovocného sadu  a ochutnávka jabĺčok.  

Zhrnutie: 

Žiaci sa naučili deliť ovocie a zeleninu, ktoré si môžu odtrhnúť v sade alebo kúpiť v obchode. Zistili, 

že doma vypestované potraviny sa zbierajú v čase keď už dozreli a sú čerstvé a chutné a výživovo 

hodnotnejšie ako tie, ktoré  k nám cestujúdlhým prevozom  a potraviny tak strácajú mnohé živiny 

i vitamíny a ešte dopravné prostriedky znečisťujú ovzdušie. Najzdravšie sú pre nás tie druhy ovocia 

a zeleniny, ktoré sú vypestované u nás doma. V našej škole máme záhradu, ktorá učí a v nej ovocné 

stromy. V záhradke sme si odtrhli chutné jabĺčka a sladké hrozno a veľmi nám chutili. Po každej 

práci viesť žiakov k sebahodnoteniu a hodnoteniu vykonanej práce. Navzájom pri pracovných 

aktivitách spolupracovali. V triede bola pozitívna klíma. Žiaci získali veľa poznatkov o preprave 

ovocia a zeleniny.  

Poučenie: 

Žiaci zistia, že práca šľachtí človeka. Dopestované  plody vo vlastných záhradách, šetria životné 

prostredie. Prostredie, ktoré si musíme chrániť. 

Spätná väzba: 

Žiaci vedia, že doma vypestované potraviny sa zbierajú v čase keď už dozreli a sú čerstvé a chutné 

a výživovo hodnotnejšie ako tie, ktoré  k nám cestujúdlhým prevozom  a potraviny tak strácajú 

mnohé živiny i vitamíny a ešte dopravné prostriedky znečisťujú ovzdušie.Najzdravšie sú pre nás tie 

druhy ovocia a zeleniny, ktoré sú vypestované u nás doma. To je školská desiata každého prváka. 

Prílohy: 

                                                



                                   

                   

 

 

   

 

Aktivita č. 4 : Zamýšľame sa nad dovozom ovocia a zeleniny 

Cieľ, zameranie aktivity:  

Zistiť,odkiaľ pochádza ovocie a zelenina, z ktorých krajín sú privážané. 

Hľadať možnosti a zistiť, čo si dokážeme sami vypestovať. 

Vyučovací predmet: Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy v ŠKD 

Ročník: 1.- 4.  ročník v ŠKD 

Téma : Čo všetko dovážame? Čo nám dáva naše Slovensko? 

Pomôcky: Letáky z obchodov, výkresy, farebné papiere, nožnice, lepidlá, lepiaca páska, pastelky, 

fixky. 

Príprava: Žiaci boli oboznámení s témou. Začal sa rozhovor, kto a ako chodí nakupovať 

s rodičmi. Čo všetko si všímajú pri nákupoch: etikety, pôvod potravín, odkiaľ potraviny  

pochádzajú. 

Postup/ Realizácia: Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Z prinesených letákov postupne 

vyhľadávali ovocie a zeleninu. Prvá skupina žiakov si vystrihla z farebného papiera vláčik 

a jednotlivé vozne, lepili ovocie a zeleninu. Keď boli vozne hotové, napísali  pôvod  krajín. 



Následne sa všetky výkresy prilepili k sebe. Žiaci vytvorili leporelo s názvom „Čo všetko 

dovážame.“ Druhá skupina pracovala podobne, ale vyhľadávali ovocie a zeleninu, ktoré dokážeme 

vypestovať v našich záhradách a poliach. Opäť vytvorili leporelo ovocia a zeleniny s názvom: „Čo 

nám dáva naše Slovensko.“ Vzájomne si vlaky  porovnávali a diskutovali o kladoch 

a nedostatkoch privezeného ovocia a  zeleniny.  

Zhrnutie: Žiak vie vymenovať plody polí a záhrad, ktoré sa v našom podnebí môžu pestovať 

a nemusia sa dovážať. 

Poučenie: Žiak dokáže pracovať v skupine. Starší žiak si vie rozdeliť prácu a dokáže pomôcť pri 

práci mladšiemu spolužiakovi. 

Spätná väzba: Žiak vie pohotovo odpovedať, dokáže spolupracovať s ostatnými členmi skupiny. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

   

    
 

                          
 

Aktivita č. 5 : Čo nasýti moje brucho? 



Cieľ, zameranie aktivity: Charakterizovať rôzne druhy potravín, poznať zdravé a nezdravé jedlá, 

vedieť ich roztriediť. 
Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: 4. 
Téma: Potraviny 
Pomôcky: notebook,obrázkové karty, pexeso s potravinami 
Príprava: Zopakovanie slovnej zásoby – potraviny – hra v kruhu – kto povie čo najviac slov  
Postup/Realizácia: Prezentácia – čo mám rád I likebread. I likecheese.... Každý žiak povie, čo má 

rád, čo nemá rád, čo je zdravé, nezdravé. Žiakom som pripravila v strede triedy obrázkové karty 

potravín a jedál, jednotlivé karty mali pomenovať a správne priradiť medzi zdravé a nezdravé 

jedlá. Na záver si vo dvojiciach zahrali anglické pexeso s potravinami. 
Zhrnutie: Žiaci si zopakujú už osvojenú slovnú zásobu a vedia ju použiť vo vetách. 

 

 

 

Prílohy: 

 

   

Aktivita č. 6: Rozprávka o Žrútikovi Šrútikovi 

Cieľ, zameranie aktivity: Reprodukovať rozprávku, vyhľadať v nej zdravé, nezdravé jedlá a 

nápoje, zakrúžkovať v názvoch potravín a nápojov obojaké spoluhlásky a farebne vyznačiť 

v slovách predpony. 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 
Ročník: 4. 

Téma: Potraviny 



Pomôcky: pracovný list s úlohami 

Príprava: Rozhovor o  potravinách, ktoré pestujeme doma, v zahraničí 
Postup/Realizácia: Prečítame si rozprávku o ŽrútikoviŠrútikovi, ktorý jedol samé nezdravé jedlá, 

až keď chcel ísť na návštevu k rodine Tenkých a nemohol prejsť cez dvere, uvedomil si, že sa 

musí začať zdravo stravovať, aj sa mu to podarilo. Práca s pracovným listom – žiaci v skupinách 

roztriedili zdravé, nezdravé jedlá a nápoje, zakrúžkovali v slovách obojaké spoluhlásky 

a vyhľadali predpony. Na záver mali nakresliť ŽrútikaŠrútika, keď jedol nezdravé jedlá, a keď sa 

začal zdravo stravovať.  

Zhrnutie: Žiaci si zopakujú obojaké spoluhlásky, predpony, pracujú s textom a vedia                       

sa v ňom orientovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 

   

Aktivita č.7:  Spoznávaj EKOZNAČKY 

Cieľ a zameranie aktivity: 

Vyrobiť pomôcku pre iných kolegov a priateľov, ktorí majú zodpovednosť k správnemu 

stravovaniu. 

Postup: Učiteľ má možnosť 

1.Vytlačiť a vyrobiť plagát. Zalaminovať, aby mal plagát dlhšiu životnosť. 

2. Tvorba záložiek. Žiak má vždy poruke ekoznačku a vie správne nakupovať. 



 

 

 

 

Popis Ekoznačiek 

EVU je zastrešujúca organizácia pre vegetariánske  spoločnosti v Európe. Pracuje v 

oblastiach týkajúcich sa vegetariánstva, výživy, zdravia, ochrany spotrebiteľa a vystupuje v 

kampaniach proti svetovému hladu, právach zvierat a ekológii. 

 UTZ je referenčným bodom pre udržateľnú výrobu kávy, čaju (vrátane rooibos a bylinných 
čajov) a kakaa. Naše dlho ročné skúsenosti v týchto odvetviach znamenajú, že spotrebitelia si môžu 
byťistí, že výrobky s certifikátom UTZ boli získavané spôsobom, ktorý je lepší pre výrobcov a životné 
prostredie. 
 

 Žaby sú indikátorové druhy, čo znamená, že sú symbolom zdravia životného prostredia a 

nachádzajú sa na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Pečiatka na certifikáciu zelenej žaby 

naznačuje, že podnik v oblasti farmy, lesa alebo cestovného ruchu bol podrobený auditu, aby spĺňal 

normy, ktoré vyžadujú environmentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť. 

 Certifikát FSC označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. 
Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vegetari%C3%A1nstvo


Aktivita č. 8 :  Zdravé hádanky 
Cieľ, zameranie aktivity:  

Prepísať báseň. Vylúštiť tajničku. Uhádnuť hádanky. 

Vyučovací predmet: SJL, HUV 

Ročník: 2. ročník  

Téma : Básne a piesne o ovocí a zelenine 

Pomôcky: čítanka + zošit, časopis Maxík, omaľovanka Zdravé hádanky, počítač, gaštany 

Príprava: Vyhľadala som pesničky o ovocí a zelenine, našla som v časopise tajničku ku 

ktorej som nachystala omaľovanku. Nachystala gaštany. 

Postup/ Realizácia: Túto tému žiaci odštartovali pomocou gaštanov, z ktorých spoločne 

poskladali písmená a vzniklo slovo POTRAVINY. Žiaci si následne zaspievali piesne: 

Šošovička, hrášok, fazuľa.., Kukurica strapatá.., Červené jabĺčko. Potom samostatne 

vylúštili tajničku, kde im vyšlo Zdravé hádanky, z ktorých si medzi sebou čítali a hádali 

hádanky. Jednu hádanku si vymaľovali. Nakoniec si z čítanky spoločne zarecitovali báseň 

Spadla hruška zelená, ktorú každý žiak odpísal do zošita a ja som ich oznámkovala podľa 

chýb. 

Zhrnutie: Žiak si pretrénoval odpisovanie básne. 

Poučenie: Žiak si musí dávať pozor pri odpisovaní básne. 

Spätná väzba: Žiak dokáže zaspievať dané piesne, vylúštiť tajničku, uhádnuť hádanky 

a odpísať báseň. 

 

 

Prílohy: 

              

zistená  téma 

 



       

 

 

 

 

 

                        

 

Zdravé hádanky 

 

             tajnička 



                                 

    

 

 

 

 

Aktivita  č. 9: Granátové jablko, Avokádo 

Cieľ, zameranie aktivity:  

Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Vedieť tvoriť otázky a odpovede, pracovať 

s textom. Vymodelovať granátové jablko a avokádo. 

Vyučovací predmet:  SJL, PVO, VYV 

Ročník : 2.  ročník  

Téma : Práca s textom 

Pomôcky: časopis Maxík, plastelína, granátové jablko, avokádo, nožík, tanier 

Príprava: vyhľadala som v časopise informácie, kúpila avokádo a granátové jablko 

Postup/ realizácia 

Žiaci porozprávali, či už videli alebo niekedy  jedli avokádo a granátové jablko a skúsili 

opísať ich chuť. Každý žiak mal možnosť pozrieť ako v skutočnosti vyzerajú tieto 

netradičné potraviny aj z vnútra. Následne sme si postupne prečítali informácie z Maxíka 

o granátovom jablku a potom o avokáde. Žiaci si medzi sebou dávali otázky a snažili sa 

odpovedať celou vetou. Na hodine VYV každý žiak vymodeloval tieto potraviny. 

Zhrnutie: Žiak vie vytvoriť otázku a odpovedať celou vetou. 

Poučenie: Žiak vie čítať s porozumením. 

Spätná väzba: Žiak dokáže tvoriť otázky a odpovede. Vymodelovať avokádo a granátové 

jablko. 

Prílohy:  

       spievanie piesní báseň Hruška 



            

     

 

               

               

 

Aktivita č. 10: Cesta potravín 

Cieľ, zameranie aktivity:  

Vedieť zistiť krajinu výrobku 

Predmet: ANJ, SJL, PVO 

Ročník: 2. ročník 

Téma: Dopravné prostriedky 

Pomôcky: papiere, fixky, obaly z potravín, obrázky dopravných prostriedkov, učebnica 

PVO 

Príprava: Nachystala som papiere, fixy, obrázky dopravných prostriedkov, pripravila som 

obaly z potravín. 

Postup/ Realizácia: Na hodine PVO  sa žiaci naučili, čo sú to dopravné prostriedky, načo 

nám slúžia a ako ich môžeme rozdeliť na 3 skupiny (vodné, vzdušné a cestné dopravné 

prostriedky). Na hodine ANJ sa naučili po anglicky napísať slová:  auto – CAR, vlak – 

TRAIN, lietadlo – PLANE, nákladné auto – LORRY. Pokračovali sme na hodine SJL, kde 

žiaci spoločne donesené obaly roztriedili podľa krajín. Najviac donesených obalov bolo zo 

SR, ďalšie krajiny boli : Česko, Poľsko, Nemecko a objavilo sa aj Taliansko a Argentína. 

Každej krajine žiaci v skupinách nakreslili aj príslušnú vlajku. Na mape Európy vyhľadali 

dané krajiny a priradili dopravný prostriedok, ktorým by sa potraviny mohli doviesť. 

Nakoniec sme diskutovali o negatívach dovážaných potravín na životné prostredie. 

Zhrnutie: Žiaci roztriedia obaly z potravín podľa krajín. 

Zisťovanie informácií 

Práca s plastelínou 

Čo skrývajú vo vnútri? 



Poučenie: Žiak sa učí spolupracovať, prehlbuje si medziľudské  vzťahy. 

Spätná väzba: Žiak dokáže zistiť krajinu pôvodu danej potraviny. 

 

Prílohy 

                     

                          

                                          

 

                                                   

smetisko 

dopravné prostriedky 
anglický jazyk 

krajiny 

triedenie obalov roztriedené obaly 



                    

 

 

Vytvoril: Kolektív žiakova pedagógov ZŠ s MŠ Krasňany 


