
Metodický list  
Základná škola, Komenského 135/6 v Medzilaborciach 

Metodický list k aktivite V hlavnej úlohe tekvica k vyhlásenej dennej téme Príliš dobré na 

vyhodenie – stop plytvaniu potravinami 

Cieľ, zameranie aktivity 

• Poskytnúť  žiakom informácie o tradičnom spôsobe pestovania zeleniny 

• Starostlivosť o školský zeleninový záhon  

• Podporovať u žiakov kladný vzťah k pestovaniu plodín 

• Sprostredkovať žiakom informácie o tekvici a jej odrodách 

• Diskutovať o tom, aké jedlá sa pripravujú z tekvice 

• Vyhľadať na internete zaujímavé a nenáročné recepty na chutné jedlá z tekvice 

• Používať potrebné pracovné nástroje a dodržiavať pracovný postup 

• Zážitkovým učením nadobudnúť kľúčové kompetencie (vedomosti a zručnosti)  

Vyučovací predmet:  Prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie, pestovateľské práce, 

informatika, etická výchova, slovenský jazyk, hudobná výchova  a  prierezové témy  - 

osobnostný a sociálny rozvoj, zdravá výživa, regionálna výchova, mediálna výchova  

Pomôcky:  pracovné náradie potrebné na spracovanie tekvice (kuchynský nôž, veľká 

lyžica, strúhadlo, pracovná doska).  

Príprava:  

Teoretická príprava:  

- zahŕňala výklad o tradičnom spôsobe pestovania zeleniny  v našom regióne   

- žiaci diskutovali o tom, aké druhy zeleniny sa pestujú v ich okolí 

- žiaci sa dozvedeli o tom, že pestovanie tekvice je nenáročné  

- žiaci sa naučili o odrodách tekvice a ich využitiu v kuchyni 

- súčasťou teoretickej prípravy bola aj diskusia o tradičných  z tekvice, napríklad tekvicový 

prívarok, polievka Hokaido, pečená tekvica, zapekaná tekvica s mäsom a syrom, tekvicový 

koláč a pod. 

Praktická príprava:  - Žiaci štvrtého ročníka prijali s nadšením nápad, že budú so svojou 

triednou učiteľkou pripravovať a hlavne ochutnávať jedlá z tekvice. Zobrali to veľmi 

zodpovedne. Najprv na internete vyhľadali vhodné recepty, potom slávnostne odtrhli tekvice 

rastúce na školskom dvore. Tie narástli do obrovských rozmerov a využitie našli v školskej 

jedálni v podobe tekvicového menu. Naši štvrtáci pomáhali pri príprave obeda čistením 

a vydlabávaním tekvice. Ďalšie práce – strúhanie, krájanie a varenie potom prenechali pani 

kuchárkam. Medzitým sa zamestnávali čistením a sušením tekvicových jadierok, ktoré sú 

veľmi zdravé, lebo obsahujú nenasýtené omega-mastné kyseliny. Žiaci pri práci vyhladli, takže 

sa tešili na obed, ktorý bol sčasti aj ich dielom. A veľmi im chutila polievka s písmenkami 

a zapekaná tekvica s mäsom a syrom. Súčasťou  praktickej prípravy bolo poučenie o zásadách 

hygieny a bezpečnosti pri práci.   

Postup/ realizácia: 

1. Žiaci boli oboznámení s témou Tekvica a jej využitie. 

2. Po absolvovaní teoretickej prípravy začali vyhľadávať na internete recepty na prípravu 

jedál z tekvice. 



3. Žiaci a učiteľka zobrali zo záhona na školskom dvore hojnú úrodu tekvíc. 

4.  Pod vedením triednej učiteľky a pani kuchárok čistili tekvice. Po očistení od šupiek  

vydlabali vnútro. Semienka tekvíc očistili a vysušili.  

5. Žiaci ochutnali jedlá z tekvice – polievka mala názov falošná hovädzia a bola naozaj 

ako dobrý hovädzí vývar. Hlavné jedlo pozostávalo zo zapekanej tekvice plnenej 

mäsom a syrom, ako príloha sa podávali zemiaky a zelenina. 

6. Počas celej pracovnej aktivity sa  dodržiavali hygienické a bezpečnostné predpisy. 

7. Po dokončení práce žiaci odložili pracovného náradie a upratali svoju triedu. 

 

Zhrnutie: Žiaci sa tešili, že sa budú spolupodieľať na príprave školského obeda. 

Zaujímavosťou je, že hlavná surovina – tekvica – rastie priamo v školskom dvore. Zasadil ju 

pán školník a jej pestovanie bolo nenáročné. Stačilo ju iba poliať, keď bolo sucho a o ostatné 

sa postarala príroda. Narástli krásne a veľké – v biokvalite. Aká je to radosť, keď sa žiaci 

podieľajú na príprave obeda! Bolo to zábavné a veríme, že aj poučné. A najmä to výborne 

chutilo.  

Príloha:  

     

         

    


