
METODICKÝ LIST 

Roľnícke družstvo  Selce /exkurzia/ 

Cieľ: Poznať prácu ľudí, ktorí sa starajú o hospodárske zvieratá , vedieť porozprávať 

o jednotlivých etapách  života kravičiek – od narodenia až po deň, kedy začnú dávať mlieko. 

 Vyučovací predmet:  

Aktivity  na 1. stupni ZŠ je možné  realizovať v rámci všetkých predmetov vo všetkých 

ročníkoch. Najmä však v predmetoch: 

3. ročník:                                                                                                                                                         

- prac. vyučovanie – témy: Moje budúce povolanie, Exkurzia v obrazoch,                                               

- prírodoveda – témy:  Tráviaca sústava, Zdravé stravovanie, Živočíchy – cicavce                                                                                                                                                                                                                  

4. ročník:                                                                                                                                                               

– prac. vyučovanie  - témy: Technické vynálezy uľahčujú prácu človeka, Pracovné ponuky 

v regióne, Potraviny na chvíle pohody 

1. ročník:                                                                                                                                                              

- prvouka -  témy: Zmysly človeka,  Zdravie 

2. ročník:                                                                                                                                                          

- prvouka – téma: Živočíchy 

Pomôcky:   

Fotoaparát,  zošit a pero pre p. uč. Telekovú, žiaci nemali žiadne pomôcky. 

Príprava: 

Na príprave exkurzie sa podieľala celá skupina vyučujúcich našej školy /p. učiteľka                   

D. Teleková, p. riaditeľka J. Kmeťova a vychovávateľka ŠK L. Jackuliaková/.  

Bolo potrebné o plánovanej akcii informovať rodičov a žiakov, dohodnúť s kompetentnými 

zamestnancami družstva termín a čas realizácie exkurzie, premyslieť trasu, spôsob prepravy 

na miesto exkurzie, zabezpečiť bezpečnosť žiakov,  čas odchodu, predpokladaný návrat.   

Realizácia: 

V areáli Roľníckeho družstva Selce nás privítali zamestnankyne, ktoré nás stručne oboznámili 

s históriou družstva a s pravidlami, ako sa máme správať počas exkurzie /ničoho sa 

nedotýkať, v kravínoch, nepoužívať „silný“ hlas/. Získali sme informácie o prevádzke 

družstva, o „šťastných kravičkách“, o ktoré sa s láskou starajú. 

Celou exkurziou nás sprevádzal spolumajiteľ družstva a zootechnička. Najskôr sme si pozreli 

vonkajšie priestory kravínov s  hovädzím dobytkom.  V jednotlivých kravínoch  sa voľne 

pohyboval mladý dobytok s možnosťou výbehu /voľné ustajnenie/, v teľatníku väčšie 

teliatka, v stajni dojnice, v pôrodnici zas teľné kravy. Vedeli sme, že tieto kravičky potrebujú 



maximálny pokoj, nesmú byť rušené krikom. Najviac nás zaujali trojdňové teliatka. Za 

pohladenie nám olízali prsty.  

Boli sme priamymi svedkami toho, ako sa čistí kravín. Pozorovali sme nakladač , ktorý 

vyhŕňal hnoj. /Niektorí žiaci si zapchávali nosy/ .               

P. zootechnička  nám porozprávala akú starostlivosť vyžadujú tieto zvieratá, aby boli 

spokojné, čím sa kŕmia, aby sa dosiahla čo najväčšia dojivosť. Zamestnanci nám ukázali 

„starý spôsob dojenia kráv“,  ktorý občas používajú /koncom roka ho už vyradia/. 

Pre moderné dojenie kráv zakúpili z vlastných finančných zdrojov dvoch robotov. 

Všetko riadi počítač, dojenie je  jednoduchšie. Žiaci pozorovali, že  krava pri 

modernom dojení robotom má pridelenú určitú dávku krmiva. 

Dozvedeli sme sa: 

- teľné kravy  2 mesiace pred otelením čakajú na pôrod v pôrodnici, 

hovoríme že „stoja na sucho“, potrebujú individuálnu starostlivosť, 

- dojnice majú na krku obojok s číslami - RESPONDÉR  

- na družstve chovajú približne 700 ks hovädzieho dobytka – z toho je 300 dojníc, 

- dojenie sa uskutočňuje 2-krát za deň, denný pôdoj  - cca 50 litrov mlieka od jednej 

kravy, 

- kvalitné mlieko = vysoký obsah tuku, ak je riedke, pridáva sa do mlieka smotana, 

- mlieko sa odvádza do mliečnice /tank na mlieko/, kde sa skladuje pri 

teplote 4 – 8°C,   odtiaľ sa preváža cisternou do mliekarne. 

 

Zhrnutie:  

Počas návštevy sme naživo mali možnosť  pozorovať proces kŕmenia, dojenia a starostlivosť 

o zvieratá /hovädzí dobytok/ ako aj prácu zamestnancov RD. Kontakt s dospelými kravami, 

ako aj 

s najmladšími teliatkami 

v nás zanechali 

nezabudnuteľné zážitky. 

 

 

 

                 

            



 

 

 

         Mliekareň Kopanice Selce /exkurzia/ 

Cieľ:                                                                                                                        

Vedieť, kde sa mlieko odváža z Roľníckeho družstva Selce, aké mliečne výrobky sa z neho 

vyrábajú, oboznámiť sa s procesom ich výroby. 

Vyučovací predmet, pomôcky a príprava bola rovnaká ako pri prvej exkurzii                          

/ Roľnícke družstvo  Selce/  

Realizácia: 

Pred mliekarňou nás privítali zamestnanci. Stručne nám porozprávali o ich prevádzke, 

oboznámili o BOZP a hygiene. Žiaci boli rozdelení do dvoch samostatných skupín. Každej 

skupine bol pridelený pedagogický dozor a sprievodca – zamestnanec mliekarne.                     

Videli sme prichádzajúcu cisternu s mliekom, nádrže na mlieko, čiastočný výrobný proces a 

uskladnenie jogurtov, predaj mliečnych výrobkov. Ukladali sme hotové jogurty do prepravky.  

Dozvedeli sme sa: 

- všetky mliečne výrobky sú postavené na báze poctivej tradičnej receptúry,                           

/v jogurtoch občas môžeme nájsť kôstku – kvalitný džem/,                  

- produkty vyrábajú z poctivého mlieka dovezeného zo strediska RD Selce, 

- výroba mliečnych výrobkov: smotanový jogurt – biely/ochutený, jogurtové 

mlieko, zakysanka, kyslá aj sladká smotana, 

- pri výrobe nepoužívajú žiadne É-čka, ich čerstvé mlieko je určené na dennú 

spotrebu – vydrží len 7 dní, 

- vo výrobe mliečnych výrobkov je skrytá práca a úsilie mnohých ľudí, preto 

neplytváme potravinami. 

      

Zhrnutie:   

Náš sen sa premenil na skutočnosť. Už vieme, že kvalitné mlieko z RD Selce je určené pre 

mliekareň Selce stanovené pre výrobu spomínaných mliečnych výrobkov. Mali sme možnosť 

byť účastníkmi pri výrobe jogurtov, priamo zo zdroja ochutnať jogurty a jahodové mlieko, 

ktoré nám na cestu pribalili zamestnanci. V podnikovej predajni sme mali možnosť kúpy  

mliečnych výrobkov. 



Jedinečný zážitok z obidvoch exkurzií nemali len žiaci, ale aj vyučujúce a staré mamy, ktoré 

nám pomáhali so žiakmi.  

V škole sme pozreli video  Modernizované družstvo Selce – YouTube, fotografie 

uverejnili na našej školskej stránke, z vytlačených fotografií vytvorili nástenku. 

Pri organizovaní exkurzií mi veľmi pomohli moje kolegyne.                                                                 

Patrí im veľké ĎAKUJEM. Bez ich spolupráce by nebolo možné zrealizovať takéto aktivity. 

 

 

 

  

 

 


