
MÄSO, HYDINA, VAJCIA, 
STRUKOVINY



ZOZNAM AKTIVÍT

• Na farme

• Strukovinová mandala

• Od vajíčka k sliepočke

• Nie je vajíčko ako vajíčko

• Nie je hydina ako hydina

• Strukoviny a ich klíčky

• Chováme pre úžitok

• Husie pierko

• Ryby, rybky, rybičky

• Nie je chov ako chov



NA FARME
Naši prváci, keďže bývajú na dedine,  sa 
na prvouke rozprávali o domácich 
zvieratkách, aké zvieratká a prečo doma 
chovajú, aké príbytky jednotlivé 
zvieratká na dvore majú. Naučili sa 
niečo aj o takých zvieratkách, ktoré oni 
doma nechovajú. Potom použili 
magnetické aplikácie, hľadali 
zvieratkám vhodné príbytky a vytvárali z 
nich zvieracie rodinky.



STRUKOVINOVÁ MANDALA
Žiaci 2.ročníka sa najskôr 
dozvedeli od pani učiteľky, čo 
je to mandala a potom sa s 
chuťou pustili na výtvarnej 
výchove do práce.

Do vrchnáka zaváraninovej 
fľaše si vtlačili plastelínu a do 
nej postupne vkladali sušené 
strukoviny (hrášok, fazuľka, 
šošovica, sója, kukurica...), čím 
sa vytvorili zaujímavé obrazce.

Jednotlivé mandalové kolieska 
nakoniec nalepili na kartónový 
podklad, čím vznikla jedna 
veľká zaujímavá mandala.



OD VAJÍČKA K SLIEPOČKE
Ako vznikne vo vajíčku 
kuriatko? Tretiaci sa o 
tom porozprávali, 
navzájom si vysvetľovali 
čo o tom vedia, 
zisťovali, koľkí z nich 
doma chovalú
sliepočky, v ktorej časti 
roka majú najviac 
vajíčok, koľkí nechávajú 
vysedieť kuriatka, aj si 
porozprávali rôzne 
zážitky so sliepkami či 
kohútom. Nakoniec 
nakreslili pekné obrázky.



NIE JE VAJÍČKO AKO VAJÍČKO
Tretiaci pokračovali v 
spoznávaní vajíčka. Keďže 
doma väčšinou chovajú iba 
sliepky, mali možnosť spoznať aj 
iné druhy vajíčok. V prezentácii 
videli nielen veľkosť vajíčok, ale 
aj vtákov, ktorí ich znesú. 
Porovnávali podľa informácií z 
prezentácie, koľko napríklad 
prepeličích vajíčok je za jedno 
slepačie, alebo koľko slepačích 
je jedno pštrosie. Dozvedeli sa 
aj, ktoré vajíčka sú zdravšie, ako 
dlho sa ktoré musia variť. 
Rozmýšľali, či sa im pštrosie 
vajce vojde do hrnca a že by 
ho varili 2 vyučovacie hodiny. 
Nakoniec z odpadového 
papiera vytvorili 3D modely 
všetkých druhov vajíčok, o 
ktorých sa rozprávali. 



NIE JE HYDINA AKO HYDINA
Tretiaci si okrem veľkosti 
vajíčok všimli v 
prezentácii aj veľkosť 
vtákov, ktoré ich zniesli. 
Prirodzene prišli na to, že 
čím je väčší vták, tým 
väčšie vajíčko znesie. 
Pripravený plagát 
vyfarbili podľa obrázkov 
v prezentácii a veľmi ich 
bavilo porovnávať svoju 
výšku s výškou 
prepelice, sliepky, 
kačky, husi a pštrosa. 
Najviac ich zaujímalo, 
pokiaľ by boli pštrosovi.



STRUKOVINY A ICH KLÍČKY
Žiaci 4. ročníka si posvietili na 
rôzne druhy strukovín. Priniesli si 
naozaj veľké množstvo strukovín. 
Rozdelili sa do dvojíc a vytvorili 
vzorkovnice. Jednotlivé semienka 
pomenovali, porozprávali, čo o 
nich vedia, ako sa využívajú. 
Pokúsili sa ich rozoznávať iba 
podľa hmatu, na slepo.

Potom vytvorili 3 skupiny a založili 
pokus na klíčenie semien. Do 
misky dali rôzne semená a ich 
cieľom je zistiť, v akom poradí 
budú klíčiť. Pozorovania 
zaznamenajú počas celého 
týždňa, a nakoniec urobia 
vyhodnotenie. Z doterajších 
pozorovaní je na prvom mieste 
šošovica.



CHOVÁME PRE ÚŽITOK
Žiaci 6.ročníka sa na biológii rozdelili do skupín, 
každá skupina mala pridelené jedno chovateľsky 
významné zviera.

Úlohou žiakov bolo zozbierať informácie o danom 
zvierati, zamerali sa na úžitok z ich chovu.

Niektorí žiaci priniesli vytlačené obrázky zvierat.

Sledovali aj krátke videá o týchto zvieratách, 
odkiaľ žiaci mali možnosť nazbierať ďalšie 
informácie, zaujímavosti.

Následne každá skupina vytvorila plagát, ktorý 
obsahuje obrázok zvieraťa, prípadne celú 
zvieraciu rodinku. Plagát je doplnený „heslami“ –
úžitok z týchto zvierat pre nás (mäso, vajcia, masť, 
perie a pod.).



HUSIE PIERKO
Na dejepise si žiaci 6.A 
pripomenuli históriu 
chovu husí v našej obci 
Palín, oboznámili sa s 
históriou družstva v obci, 
ktoré sa kedysi venovalo 
práve chovu husí. 
Porozprávali sa nielen o 
úžitku tohto chovu, 
mäso, vajcia, perie, ale 
prepojili to aj s históriou 
písania husím perom. 
Pozreli si aj dokument o 
chove husí.



RYBY, RYBKY, RYBIČKY
Máte radi ryby? Veľa detí a možno 
aj dospelých by odpovedalo NIE. 
Nájdu sa aj takí, ktorí ryby 
obľubujú. To sú žiaci 6. A, ktorí sa 
pozreli na ryby z nášho regiónu, na 
miesta, kde mieria na lov miestni 
rybári. Je to rieka Laborec a pre 
športových rybárov Zemplínska 
šírava.

Žiaci pomocou kníh a internetu 
zisťovali, ktoré druhy rýb sú 
najčastejšie práve v týchto 
vodách. O nich vytvorili plagát 
Ryby nášho regiónu.



NIE JE CHOV AKO CHOV
Deviataci si na biológii pozreli video 
na youtube o rôznych možnostiach 
chovu sliepok. Rozprávali sa o 
humánnom chove sliepok a ako by 
sa pravdepodobne dosiahlo 
preferovanie takého chovu sliepok. 

Potom sa naučili ako správne čítať 
označenia na vajíčkach, aby zistili, z 
akého chovu je dané vajce.

Pokusom sa naučili rozoznávať 
čerstvosť vajca.

Pozorovali aj stavbu vajca, ktorú si aj 
zakreslili. Teplom a pridaním kyslého 
roztoku vyzrážali bielkoviny.

Zisťovali na internete aj nutričné 
hodnoty vajec a urobili záver, že 
vajcia by mali zaradiť do jedálneho 
lístka, napríklad aj v kombinácii so 
zeleninou.
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