
Hovorme o jedle 

(od 13. - 15.10. 2021)

Pondelok 13.10. 

Vyhlásená denná téma:

CHLIEB,    PEČIVO, 

OBILNINY, CESTOVINY, 

ZEMIAKY



Aktivity

4. ročník

• Pestovanie obilnín

• Hmotnosť jednotlivých 
druhov obilnín

• Chuť obilnín v surovom 
stave

5. ročník

• Druhy obilnín a druhy 
chlebov a pečív

• Zdravé pečivo a chlieb

• Skladovanie chleba

• Celiakia - lepok

6. a 7. ročník
• Výtvarné diela z obilnín



4. ročník – 25 žiakov
 Exkurzia do 

poľnohospodárského

družstva

POSPO s.r.o.

 Práca na poli 
voľakedy a dnes

 Skladovanie  a sušenie 
obilia

 Pestovanie obilnín v 
našej obci – národné 
cítenie



 Tematické vyučovanie pani učiteľka 

štvrtého ročníka poňala s využitím

„medzipredmetových vzťahov“ a žiaci najskôr odhadovali 

hmotnosť jednotlivých druhov obilnín a potom zisťovali 

pomocou kuchynskej váhy skutočnú.



Dnešné vyučovanie ukončili  

žiaci ochutnávkou 

jednotlivých obilnín vo 

forme zŕn.



5. ročník – 21 žiakov

 Žiaci piateho ročníka si 

v tento deň pozreli 

prezentáciu o jednotlivých 

druhoch obilnín a 

jednotlivých múkach, z 

ktorých sa pečie chlieb a 

pečivo do našich 

obchodov

 Pomocou riadeného 

rozhovoru si žiaci porozprávali, 

ktoré pečivo je zdravšie. 



 Potom žiaci zisťovali, vhodné skladovanie chleba:

1. Chlieb zabalený v mikroténovom vrecku a uložený na 

svetlé a vlhké miesto 

2. Chlieb zabalený v mikroténovom vrecku a uložený na  

suché a tmavé miesto

3. Chlieb zabalený v mikroténovom vrecku a uložený do 

chladničky

Prvý výsledok spozorovali žiaci 

za 2 alebo 3 dni. 

Prvý chlieb, uložený na svetlom 

a vlhkom mieste začal plesnivieť.





 Žiaci zisťovali z akej múky sú chlebíky u nich doma

 Zistili, že skoro všetky sú z pšeničnej a ražnej múky. 

V niektorých sa nachádzala aj zemiaková múka. 

V jednej domácnosti mali špaldový chlieb a v inej  

chlieb z kukuričnej múky. 



 Triedna učiteľka piatej triedy hovorila o celiakii, čo je 

choroba spôsobená precitlivenosťou na lepok. Do triedy 

chodí  jeden žiak, ktorý danou chorobou trpí. Žiakom bolo 

vysvetlené, prečo nechodí s ostatnými na obedy do školskej 

jedálne a do Školy prírody. 

 Žiak porozprával svojim spolužiakom ako na túto chorobu 

prišli jeho rodičia a aké vyšetrenia potom podstúpil. 

 Jedna žiačka sa ozvala, celiakiu má aj jej sestra a tá má na 

chladničke zoznam vhodných a nevhodných potravín.



 Chlapec s celiakiou, spolu s jeho mamičkou, pripravil 

pre spolužiakov prekvapenie. Mamička upiekla mafiny

pre všetkých žiakov piatej triedy. Mafiny boli upečené 

z kukuričnej múky. Deťom veľmi chutili.



6. ročník a 7. ročník– 19 a 16 žiakov

 Žiaci si zopakovali aké rôzne druhy obilnín poznajú. Vysvetlili si 

význam obilnín v strave a pre celý organizmus

 Na výtvarnej výchove potom vytvorili  krásne mandely, s využitím 

hlavne ryže. 

 Pani učiteľka im pripravila  rôzne recepty na tepelnú úpravu, aby 

jedlo takto pripravené bolo chutné.

 6. ročník                                                          

7. ročník    

 7



 Názov školy:  Základná škola

 Adresa školy: Základná škola, Vŕšok 489/20,  900 67 

Láb

 celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k 

vyhlásenej dennej téme zapojili: 81

Celkový počet žiakov školy: 204


