


• Poďme založiť školský ovocný sad...

• Ochutnávka jabĺk, hrušiek a orechov

• Výtvarné práce – orechový strom, farebné jabĺčka, ovocný košík

• Príprava mrkvovo – jablkového šalátu

• Zelená zeleninová záhradka

• Spoznaj ma podľa chuti

• Zelenina, ovocie, orech – čítanie s porozumením

• Zisťovanie hmotnosti a objemu jabĺk

• Zdravý nápoj – smoothie

• Zelenina z našich záhrad

• Ovocie a zelenina v ruštine



Popis aktivity: Aktivita pozostávala z viacerých krokov:

1.Mapovanie odrôd jabloní a hrušiek v našej obci:

- výstavka odrôd jabloní a hrušiek

- fotovýstava našich ovocných stromov

- mapovanie voľne rastúcich ovocných stromov v okolí obce

2.Ovocinársky kurz – spolupráca s CEEV Živica 

3.Plánovanie  výsadby– spolupráca s CEEV Živica 

4.Čo ďalej ? V priebehu novembra plánujeme zrealizovať výsadbu 

ovocných stromov a vybrať názov školského ovocného sadu.

Zúčastnení žiaci: 1.A – 9.A ( 110 žiakov – všetci žiaci prítomní na 

vyučovaní)



Výstavka odrôd jabloní a hrušiek – žiaci priniesli 30 vzoriek jabĺk a 

hrušiek zo svojich záhrad. Časť vzoriek sme poslali do CEEV Živica, aby 

nám pomohli určiť odrody.



Fotovýstava našich ovocných stromov – žiaci fotili jablone a hrušky vo 

svojich záhradách.



Mapovanie ovocných stromov  v okolí – žiaci 8.A zmapovali ovocné stromy 

voľne rastúce v okolí obce (priemer kmeňa, výška, plod, stanovište, 

fotodokumentácia).



Ovocinársky kurz – lektori z CEEV Živica žiakov 8.A učili, aký je význam 

ovocných sadov, aké sú možnosti spracovania ovocia, ako určovať odrody 

ovocných stromov, ako naplánovať výsadbu,  aký je význam opeľovačov v 

sade, pomohli nám určiť odrody našich ovocných stromov



Plánovanie výsadby – žiaci 8.A v spolupráci s lektormi z CEEV Živica 

navrhli a potom v teréne vymerali a vyznačili miesta výsadby. 



Popis aktivity: Žiaci 1.stupňa ochutnali na konci týždňa jabĺčka a 

hrušky rôznych odrôd z našich záhrad a nechýbali ani vlašské orechy 

hojne pestované v našej obci.

Zúčastnení žiaci: 1.A - 4.A ( spolu  53  žiakov)



Popis aktivity: 1. práca - z farebného papiera sme strihali a lepili rozrezané 

jabĺčko, 2. práca bola robená  kombinovanou technikou: na výkres 

namaľovaný základnou farbou sme nakreslili holý strom. Po vyschnutí sme na 

neho lepili polovičky rozlúpaných vlašských orechov, 3.práca - z plastelíny 

sme modelovali ovocný košík. 

Zúčastnení žiaci: 2. A (spolu 14 žiakov)



Popis aktivity: Žiaci si priniesli zo svojich záhrad mrkvu a jablko a tak sme 

mali dosť ovocia a zeleniny na prípravu šalátu. Plody sme umyli, očistili, 

nastrúhali a zmiešali. Žiakom šalát veľmi chutil. Zase sme pre svoje telo urobili 

niečo dobré.

Zúčastnení žiaci:  4. A ( spolu 10 žiakov)



Popis aktivity: Žiaci pripravili na hodine techniky malú zeleninovú záhradku, 

v ktorej boli ukážky desiatich druhov zeleniny. Výber zeleniny bol zameraný na 

takú, ktorá má zelenú farbu. Žiaci svojou ukážkou chceli poukázať na dôležitosť 

tejto zeleniny plnej vitamínov v jedálnom lístku človeka.

Zúčastnení žiaci: 8.A (spolu 10 žiakov)



Popis aktivity: V triede sme si urobili výstavku rôznych druhov zeleniny a 

ovocia z vlastných záhrad. Najprv sme spoločne priradili názvy k jednotlivým 

druhom a potom bolo úlohou žiakov určiť správny názov  len podľa chuti (so 

zaviazanými očami). 

Zúčastnení žiaci: 1. A (spolu 17 žiakov)



Popis aktivity: Najprv sme si pustili prezentáciu o zelenine, potom sme riešili 

tajničku, nasledovalo čítanie o orechoch a vypracovanie pracovného listu (viac 

v metodickom liste)

Zúčastnení žiaci: 3. A (spolu 12 žiakov)



Popis aktivity:  Žiaci na hodine fyziky skúmali jablko a určovali jeho 

fyzikálne vlastnosti. Prvá vlastnosť bola hmotnosť. Pomocou digitálnych váh 

odvážili 3 jablká, z čoho určili priemernú hmotnosť lokálne dopestovaného 

jablka. Následne každá skupina určila aj jeho objem tým, že svoje jablko 

vložili do odmerného valca naplneného vodou. Na záver žiaci zaznamenali a 

zakreslili svoje skúmanie na plagát.

Zúčastnení žiaci: 6. A (spolu 10 žiakov )

.



Popis aktivity:  Žiaci na hodine anglického jazyka v rámci témy Ovocie a 

zelenina doniesli z domu jablká, banány, mrkvu, jahody a mlieko a  pripravili 

si výborný a zdravý nápoj – smoothie.

Zúčastnení žiaci: 9. A (spolu 8 žiakov )



Popis aktivity: Žiaci doniesli rôzne druhy zeleniny, ktorú doma 

pestujú, z nich sme urobili výstavku a diskutovali o význame zeleniny 

pre naše zdravie.

Zúčastnení žiaci: 1.A – 4.A, špec. trieda (spolu 58 žiakov)



Popis aktivity: Žiaci sa v rámci vyučovacej hodiny na tému Výživa – čo jeme 

naučili, ako sa po rusky volajú niektoré druhy ovocia a zeleniny. Potom na 

výkresové kartičky nakreslili jablká, hrušky a orechy a nad každý obrázok 

napísali názov ovocia po rusky. Pri jablkách použili aj názvy farieb v ruštine. 

Rovnaké kartičky vyrobili aj pre ovocie v množnom čísle. Potom sa naučili 

časovať  a použiť vo vete sloveso jesť.

Zúčastnení žiaci: 7. A (spolu 9 žiakov)


