
„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“



Aktivity k zrealizovanému dňu

AKTIVITA Č. 1: NEPLYTVAJ A SPRÁVNE USKLADŇUJ!
AKTIVITA Č.2: IDEME DO GALÉRIE“ JEDLÁ ZMENA“
Aktivita č.3: STALI SA Z NÁS MALÍ FARMÁRI
Aktivita č.4: ZAMÝŠĽAME SA NAD DOVOZOM OVOCIA            

ZELENINY
Aktivita č.5: ČO NASÝTI MOJE BRUCHO?
Aktivita č.6: ROZPRÁVKA O ŽRÚTIKOVI ŠRÚTIKOVI
Aktivita č.7: SPOZNÁVAJ EKOZNAČKY
Aktivita č.8: ZDRAVÉ HÁDANKY
Aktivita č.9: GRANÁTOVÉ JABLKO, AVOKÁDO
Aktivita č.10: CESTA POTRAVÍN



AKTIVITA Č. 1: 
NEPLYTVAJ A SPRÁVNE

USKLADŇUJ!
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“odprezentova
li svojim rovesníkom.  
Pozvali ich do galérie 
Jedlá zmena.



AKTIVITA Č. 2: IDEME DO GALÉRIE“ 
JEDLÁ ZMENA“
V GALÉRII NÁJDETE:
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



Príprava panelov do galérie



Aktivita č.3: 
Stali sa z nás 
malí farmári
Žiaci zistili, že 
práca šľachtí 
človeka. 
Dopestované  
plody vo 
vlastných 
záhradách, 
šetria životné 
prostredie. 
Prostredie, ktoré 
si musíme 
chrániť.



Aktivita č. 4: 
Zamýšľame sa nad 
dovozom ovocia a 
zeleniny
Čo všetko dovážame?
Čo nám dáva naše 
Slovensko?
Tvorba leporela 
ovocia a zeleniny.
Vzájomne si vlaky  
porovnávali 
a diskutovali 
o kladoch 
a nedostatkoch 
privezeného ovocia a  
zeleniny. 



Aktivita č. 5: 
Čo nasýti moje 
brucho?
Hodina ANJ
Prezentácia – Čo 
mám rád I like
bread. I like
cheese.... Žiaci sa 
zaoberali jedlami: 
rád- nerád, čo je 
zdravé - nezdravé



Aktivita č. 6: 
Rozprávka 
o Žrútikovi 
Šrútikovi,
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. 



Aktivita č.7: Spoznávaj EKOZNAČKY
Priraďovanie výrobkov k ekoznačkám



Aktivita č.8:
Zdravé hádanky
Žiaci sa venovali
prepísaniu básne. 
Vylúštili tajničku. Hádali 
hádanky.
Pri každej činnosti im 
bolo do spevu.



Aktivita č.9: 
Avokádo a 
granátové jablko 

Každý žiak mal 
možnosť pozrieť, 
ako v skutočnosti 
vyzerá toto 
netradičné ovocie 
aj zvnútra. 
Vyzdvihovali 
význam semien 
pre čoveka.  
Zároveň ich 
rozmnožovanie a 
zachovanie 
druhu.



Aktivita č.10: 

Cesta potravín
Žiaci na mape Európy 
vyhľadali dané krajiny 
a priradili dopravný 
prostriedok, ktorým by sa 
potraviny mohli doviesť. 
Diskutovali o negatívach 
dovážaných potravín na 
životné prostredie.
Žiaci triedili obaly 
z potravín podľa krajín 
pôvodu. Zamýšľali sa nad 
tvorením odpadu a 
možnosťou minimalizácie. 
Nákupovať potraviny v 
bezobalových obchodoch.


