
HOVORME O JEDLE   2021
Jedz, hýb sa a nezabúdaj na pitný režim!

Motto:   Prítomnosť – naša práca, pitia a pohybu dosť,

budúcnosť – potraviny, zdravie a radosť!



Čomu sme sa venovali:
Edukačno-kreatívne aktivity - beseda na tému „Jedz, hýb sa a nezabúdaj na pitný režim!“

- návrh na bilbordy o tekutinách pre telo a zdravej výžive
- skonštruovanie automatov na vodu a ovocie do škôl 

Pracovné aktivity - pestovateľské : práca na zbere ovocia a zeleniny v záhradách, na poli
- chovateľské :  práca na farme, starostlivosť o zvieratá, kŕmenie
- technické :  čistenie poľnohosp. strojov “budúci agromechanici“
- estetické :  aranžovanie výstavy plodov

Exkurzie - poľnohospodárske družstvo (PD)
- chovateľská farma
- domov sociálnej starostlivosti (DSS)

Pohybové aktivity - ľudové pohybové hry minulosti, ako ich žiakom prezentovali klienti DSS
Environmentálne aktivity - ekologická likvidácia nadzemných častí po zbere úrody

- čistenie priľahlého okolia záhrad DSS, parku 
- zber rozstrúsených skládok priestranstiev okrajov polí za obcou

Jablkové občerstvenie – jednoduchá jablková štrúdľa, ovocná desiata
Výstava - z dopestovaných plodín záhrad a polí „Na dedinskom rínku“ ako konfrontácia práce,

vedomostí a úcty k starším i súčasným poľnohospodárom 



Edukačno-kreatívne aktivity 1
Beseda- Cieľ: získať povedomie o význame
zdravých potravín a vhodných tekutín pre 
ľudské telo, o dobrých stravovacích návykoch 
ako súčasti zdravého životného štýlu.

Návrh na bilbordy ku školám 
Cieľ: vlastnou kreativitou prispieť k popularizácii      

konzumácie ovocia a zeleniny, o ich úlohe 
pri ochrane zdravia

(aktivita 3.+ 4. roč. / 31 žiakov)                                                                                           



SKONŠTRUOVANIE AUTOMATOV NA VODU A OVOCIE
Cieľ: podnietiť kreativitu žiakov v technických zručnostiach ku konkrétnemu účelu, 

ktorý významnou mierou prispieva k propagácii zdravého životného štýlu.

Edukačno-kreatívne aktivity 2

(

(aktivita  7.A. a 8.A. /26 žiakov)



Pracovné aktivity – ZBER OVOCIA A ZELENINY 

Cieľ: vlastnou prácou sa podieľať na zbere, ktorého súčasťou je námaha, zvýšený pohyb                          
i príjem tekutín, získať pracovné zručnosti, zorganizovať si prácu.

aktivita žiakov 4.A / 21 žiakov

(aktivity 4.A / 21 žiakov)



(aktivity 4.A / 21 žiakov)

Zberové práce poľnohospodárskych plodín 
Cieľ: aktivitou inovovať prístup k informáciám o plodinách pre chovné zvieratá,

regionálnu oblasť a zamestnanosť



Chovateľské aktivity
Cieľ: aby deti našli záľubu a obohatili pohyb o prácu a pravidelné pracovné úkony umocnené                                     
získaním domácich potravinových produktov.

(aktivita 3.,6.,8. roč. / 32 žiakov)



Aktivity
➢ Budúci „agromechanici“ ➢ Estetické aranžovanie

(aktivita 3. a 4. roč. / 35 žiakov)



(aktivita 3. a 4. roč. / 35 žiakov)

Exkurzie

Poľnohospodárske družstvo Výdajník mlieka 

Cieľ: chápať regionálny rozvoj a zamestnanosť ako významný subjekt
v oblasti zdravých potravinových produktov zo Slovenska



Exkurzia na farmu 
Cieľ: významnou mierou prispieť k rozšíreniu informovanosti o chove hospodárskych

zvierat z hľadiska úlohy potravín pri zdravej výžive a ochrane zdravia.

(aktivita 3.,4.,8 / 31 žiakov)



Exkurzia do DSS

Beseda s klientmi DSS    

Poďakovanie starkým za besedu...

Cieľ: v súzvuku aktívnej účasti školy a starších občanov DSS obohatiť edukačné activity, prijať vnútorný postoj o 

prirodzenosti podieľať sa vlastnou prácou na potravinových produktoch, prácu vnímať ako cielený pohyb a 

pohybové aktivity ako odmenu a radosť z výsledku

Pomoc žiakov pri zbere úrody v záhrade DSS

.

(aktivita 4.A / 21 žiakov)



Cieľ: aby deti našli záľubu a vyhľadávali pohyb v ľudových hrách, ktoré evokovali pracovné úkony, ako boli späté
so životom starších na poli s vyústením do potreby pomáhať rodičom a byť súčasťou prác. 

Pohybové ľudové hry Slovenska, podľa pamätí klientov z DSS 

(aktivita 3. a 4.roč. / 31 žiakov)



Cieľ: prijať enviromnentále cítenie o 
úlohe potravín pri ochrane zdravia a 
ich význame pre tvorbu a ochranu 
životného prostredia

....hýbem sa, jem a pijem zdravo!

čistenie drobných skládok a 
odpadkov na okraji polí

Environmentálne aktivity

(aktivita 7.A / 15 žiakov)



Cieľ: podnietiť kreativitu žiakov v zručnostiach, ktoré prispievajú k chápaniu zdravého
jedla nielen ako nevyhnutnosti, ale aj pôžitku a radosti ovocného gurmána. 

„Deti deťom“ - pre ovocných gurmánov

(aktivita 3. až 9. roč. / 81 žiakov)



Výstava „Na dedinskom rínku“

Cieľ: výstava z dopestovaných plodín záhrad a polí „Na dedinskom rínku“ ako konfrontácia 
vedomostí a úcty k starším i súčasným poľnohospodárom!                                                    

(aktivita 4. až 7. roč. / 45 žiakov)



A kto sme?

• ZŠsMŠ Unín

• základná škola

• 0908 46 Unín, Unín 420

• PaedDr. Viola Žilínková

• 0904 450 178, zilinkova.v@gmail.com

• 3.A (10ž), 4.A (21ž) , 6.A (9ž.), 7.A (15ž.), 8.A (9ž), 9.A (17ž.) 

(celkom 81 žiakov)

• Najaktívnejšia trieda 4.A /uč. PaedDr. Viola Žilínková/ 21 žiakov 

• Jedz, hýb sa a nezabúdaj na pitný režim!

• 120 žiakov v ZŠ


