
Denná téma: Cukry, tuky, soľ a oleje

ZŠ s MŠ Udiča



Aktivity
1. Aktivita:  Zdravé a nezdravé cukry (prezentácia a pracovné listy)

2. Aktivita: Zdravé a nezdravé cukry v potravinách po anglicky 
(komunikácia v angličtine )

3. Aktivita:  Pijeme NEsladké (prieskum kvality nápojov, ktoré žiaci pijú 
v triede)

4. Aktivita: Čím nahradíme nezdravé cukry? (výroba papierových 
jabĺčok)

5. Aktivita: Živiny v potravinách  (zdravá a nezdravá výživa)

6. Aktivita: Ktorý jogurt je sladší? (porovnávanie obsahov cukrov, 
výroba nových etikiet zdravých  jogurtov)

7. Aktivita: Robíme si lávovú lampu  (pokus)

8. Aktivita: Čo prezradia obaly? (čítanie s porozumením, porovnávanie  
obsahov cukrov z obalov výrobkov)

9. Aktivita: Učíme našich spolužiakov (prezentácie)

10. Aktivita: Niečo sladké pod zub (pečenie koláča)



1. Zdravé a nezdravé cukry

Žiaci 1.A (18 žiakov) a žiaci 2.A 

triedy (24 žiakov) sa s pomocou 

svojich najstarších spolužiakov 

učili rozoznávať, ktoré sladké 

potraviny obsahujú zdravé 

cukry a ktoré sú pre nich menej 

zdravé.



2.Zdravé a nezdravé cukry  

v potravinách po anglicky
Žiaci 3.A (16 žiakov) vyhľadávali z obrázkov potraviny         

s obsahom cukru a priraďovali im anglické názvy.



3.Pijeme NEsladké

Žiaci 3.A triedy (16 žiakov) si po rozhovore o vplyve

sladených a nesladených nápojov na zdravie urobili

svoj prieskum. Starší spolužiaci z 9.A im pomohli

vytvoriť aj graf.



4. Čím nahradíme nezdravé cukry?
Po spoločnom rozhovore o zdravej výžive 

žiaci 3.A (16 žiakov) a 5.A (24 žiakov) 

triedili potraviny a výrobky, ktoré mali               

so sebou na desiatu a vybrali potraviny, 

ktoré obsahujú zdravé cukry. V obľúbenosti 

zvíťazili jabĺčka a tie si aj vyrobili.



5.Živiny v potravinách

V rozhovore o obľúbených 

potravinách a výrobkoch 

sa žiaci 4.A (19 žiakov) 

zamerali na hlavné zložky 

potravy a definovali 

zdravé a nezdravé cukry  

a tuky. Svoje zistenia 

nakreslili.



6. Ktorý jogurt je sladší?

Žiaci 6.A (13 žiakov) si zozbierali obaly z jogurtov a 

zamerali sa na zisťovanie obsahu cukrov v nich. 

Následne vyrábali návrhy na zdravé jogurty.  



7.Robíme si lávovú lampu
V 6.A triede (13 žiakov) si 

pozorne vypočuli a pozreli 

prezentáciu o olejoch od svojho 

staršieho spolužiaka. Na základe 

fyzikálnych vlastností tekutín sa 

pokúsili vyrobiť lávovú lampu. 



8.Čo prezradia obaly?
Naučiť  sa čítať informácie z obalov  výrobkov považujú  

za dôležité aj žiaci 7.A (18 žiakov). Využili aj svoje 

matematické schopnosti, keďže počítali aj množstvá cukru 

vo výrobkoch, ktoré v škole spotrebovali za 1 týždeň .



9.Učíme našich spolužiakov
Deviataci svoje informácie          

o cukroch, tukoch, soli a olejoch 

spracovali v prezentáciách a 

predávali svoje znalosti nielen vo 

svojej triede (12 žiakov), ale aj u 

mladších – v 1.A,2.A a 6.A.



10.Niečo sladké pod zub
Členovia záujmového útvaru Varenie II (11 žiakov 1. – 9. 

ročníka) využili svoje vedomosti o zdravých potravinách 

a cukor pri pečení nahrádzali ovocím. 



 Názov školy: Základná škola s materskou školou 

Udiča

 Adresa školy:  Udiča č. 248, 018 01

 Názov dennej témy: Cukry, tuky, soľ, oleje

 Celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít 

zapojili: 170 1.A (18 žiakov), 2.A (24 žiakov), 3.A  (18 

žiakov), 4.A (19 žiakov), 5.A (24 žiakov), 6.A (13) 

žiakov, 7.A (18 žiakov),8.A  (24 žiakov),  9.A (12 

žiakov), záujmový krúžok Varenie II (11 žiaci ZŠ)

 Najaktívnejšia trieda: 3.A (16 žiakov)

 Celkový počet žiakov školy: 172


