
HOVORME O JEDLE 

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov 

Metodický list 

Názov aktivity: Stravujme  sa zdravo 

Cieľ aktivity: Zdokonaľovať techniku čítania, plynulosť čítania a porozumenie textu, žiaci si 

mali uvedomiť, aká potrebná je zelenina a ovocie pre naše zdravie. 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie  

Ročník: tretí  

Pomôcky: notebook, prezentácia o zelenine; tajnička, pracovný list, písacie potreby 

Príprava: So žiakmi sme si zopakovali akú zeleninu poznajú, akú pestujú na záhrade, čo sa 

im urodilo na poli tohto roku. Ukázala som im obrázky zeleniny.  

Postup: Prezentáciu (príloha 1) som spustila na notebooku a spolu sme si prečítali básničku: 

Začula som, moji milí, 

hádku chutnej zeleniny. 

O nej teraz bude reč, 

keď ju neješ, tak bež preč! 

Každý sedí? Neuteká? 

Veď je zdravá pre človeka!  

Žiaci individuálne odpovedali na položené otázky počas celej prezentácie. Za správne 

zodpovedané otázky boli odmenení pochvalou.  

Nasledovala samostatná práca žiakov pri riešení tajničky (príloha 2). V závere nasledovala 

kontrola správnosti riešenia tajničky.  

Nasledovalo čítanie s porozumením – text o orechoch. Na základe prečítaného textu  žiaci 

samostatne vypracovali pracovný list (príloha 3). Správnosť odpovedí sme spoločne 

prekontrolovali. 

V závere hodiny sme vyhodnotili pracovný list a opravili chyby.  

Na záver hodiny sme si zaspievali pesničku Moja mamka niečo má.  

1. Moja mamka niečo má, niečo má, 

schovala to do sena, do sena. 



2. A to boli orechy, orechy, 

bolo ich tam dva mechy, dva mechy. 

3. A ja som ich vyhľadal, vyhľadal, 

keď som koňom seno bral, seno bral. 

Zhrnutie: Naučili sme sa, prečo sú zelenina a ovocie prospešné pre naše zdravie, zistili sme 

dôležité informácie o orechoch, ktoré ľudia v našej obci hojne pestujú, napríklad, odkiaľ 

k nám boli dovezené, ako prospievajú nášmu telu, ako možno využiť listy orecha, či prečo ich 

nemáme dávať do kompostu.   

Prílohy:  

Príloha 1: Prezentácia o zelenine 

Príloha 2: Tajnička 

Príloha 3: Pracovný list 


