
Hovorme o jedle 
Denná téma:
Mlieko a mliečne výrobky od 

slovenských kravičiek 

Zrealizované aktivity:

V hlavnej úlohe „kravička“

Výroba jogurtov /exkurzia/

Dlhšie sa varí, rýchlo sa zje

DOBRÚ CHUŤ!



Zoznam   aktivít:

 Cesta mlieka /videá/

 Prečo je mlieko zdravé, mliečne výrobky

 Roľnícke družstvo Selce /exkurzia/

 Zhotovenie kravičky

 Staráme sa o našu kravičku Lízu

 Školské mlieko – Tatranská mliekareň a.s.

 Databáza slovenských firiem, ktoré vyrábajú

mliečne výrobky                                                                                 

 Mliekareň Kopanice Selcie /exkurzia/

 Varíme puding



cesta mlieka
Videá:

 Ako sa náš lahodný syr dostáva až na váš stôl

 Mlieko a mliečne výrobky s chuťou Slovenska

Dozvedeli sme sa:                                           
- ako sa z kravského mlieka vyrába syr, ktorý si 

môžeme kúpiť v obchode,                                        

- slovenské mliečne výrobky spoznáme podľa kódu 

na obale.

Aktivita bola určená pre žiakov

1.- 4. ročníka. Počet žiakov 34.



PreČo je mlieko zdravé, MlieČne
vÝrobky

Počet žiakov – 34 /1.– 4. ročník/.

Už vieme:         

- čo mlieko 

obsahuje,

- je veľmi dôležité  

/stavba kostí, 

zdravé zuby, 

dostatočná 

energia, dobrý 

zrak, svaly/,

- ktoré potraviny 

patria medzi 

mliečne výrobky. 

Záver:

Mlieko pozitívne 

ovplyvňuje naše 

zdravie a vitalitu.



ROĽNÍCKE DRUŽSTVo SELCIe
/EXKURZIA/

1. Na lúke sa pásli kravy, ktoré nás pohľadom 

sprevádzali k budovám RD.

2. Vo vonkajších priestoroch kravína si 

nás obzerali ďalšie prežúvavce. 

3. P. zootechnička odpovedala na zvedavé 

otázky žiakov. 

Dojnica, ktorá má na krku respondér /obojok s číslom/, 

v ktorom sú uložené  všetky údaje o krave.



POKRAČUJEME  - v kravíne

5. Zaujímavé informácie od spolumajiteľa firmy. 

Voľné ustajnenie dojníc.

6. Čistenie kravína nakladačom.

7. V dojárni.

8. Moderné dojenie kravy, všetko je 

riadené počítačom. 



teĽnÉ kravIČKY, teliatka...

9. Teľné kravičky potrebujú pokoj.

10. Veľkú radosť nám spravili len trojdňové teliatka.

11. Väčšie teliatka.

Aktivita 

bola 

určená 

pre 

všetky 

ročníky    

1. st. ZŠ

Počet 

žiakov –

32.



Zhotovenie kraviČky

Z prázdnych obalov od mlieka a 

smotany 6 žiaci 3. ročníka  vyrobili 

kravičku.

Vystavili sme ju v jedálni, kde mlieko a 

mliečne výrobky konzumujú nielen naši 

žiaci 1. stupňa ZŠ, ale aj deti MŠ.



Staráme sa o kraviČku Lízu

Žiaci 3. ročníka sa zapojili do súťaže Adoptuj  kravičku. V škole kódy z obalov 

mliečnych výrobkov vymieňame za dukáty, aby sme sa mohli o ňu každý deň 

postarať /jedlo, pitie, zábava, čistota/.  

Aktivita je určená pre 6 žiakov 3.ročníka.

Naša Líza sa narodila 

13.08.2019, pochádza z farmy  

Bottovo.



ŠKOLsKé mlieko

Od 1.10. 2021 sa naša škola sa zapojila do školského 

programu, ktorý je realizovaný prostredníctvom 

spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.    

Za to  ďakujeme p. kuchárkam, ktoré sa snažia 

podporovať zdravé stravovacie návyky u detí 

a zatraktívniť im konzumáciu mliečnych výrobkov.

Počas veľkej prestávky sme trošku pomohli 

zamestnancovi firmy pri vykladaní tovaru.  Táto 

aktivita nebola plánovaná. Boli sme len v správnom 

čase na správnom mieste. 



Databáza slovenských firiem, ktoré 
vyrábajú mlieČne výrobky

Firmy, ktoré už poznáme:                                          
Agro Farma, spol. s.r.o. Červený Kameň - video

Tatranské mliekarne a.s. Kežmarok - školské mlieko                

Mliekareň Kopanice Selce, s.r.o. – exkurzia

Iné firmy:                                                             -
- pátranie – vyhľadávanie - po stopách slovenských  firiem, 

zdroj: internet, prinesené prázdne obaly z mliečnych 

výrobkov,                                                                                    

- priraďovanie – slovenské mesto – logo firmy, ktorá vyrába 

mliečne výrobky,                                                                   

- práca so slepou mapou.                                           

Rimavská Sobota Michalovce 

Bratislava 

Liptovský Mikuláš 

Bánovce nad

Bebravou 

Zvolen Sabinov Levice 

Zvolenská Slatina Hriňová 

Žiaci

3. a 4. 

roč. 

6/11.



MLIEKAReŇ kopanice SELCe /exkurzia/
1. Spolumajiteľ potravinárskej firmy nás 

oboznámil s prevádzkou mliekarne.
2.Čo sa deje v laboratóriu? 

3. Cesta mlieka – nádrže s mliekom 4. Výroba jogurtov – pridávanie džemov. 



PokraČujeme v exkurzii...

5. Ukladanie hotových 

jogurtov do pripravenej 

škatuli. 

6. V sklade nám bolo ozaj 

chladno. 

7. Do školy sme si priniesli  

jogurty, ktoré nám darovali 

zamestnanci mliekarne.      

V ich podnikovej predajni 

sme si kúpili aj iné mliečne 

výrobky. Chutilo nám 

ochutené mlieko. 



Varíme puding...
1. Do hrnca sme naliali necelý liter mlieka. 2. Mlieko sme priviedli do varu. 

4. Pripravenú zmes sme vliali do 

mlieka a za stáleho miešania sme ho 

varili 90 sekúnd.

3. Zvyšné mlieko sme naliali do 

pohára, pridali dva pudingové 

prášky, kryštálový cukor a 

vymiešali zmes. 



Čo sme si navarili, to sme si aj zjedli                                                 
5. Hotový puding sme naliali do misiek, nechali trochu stuhnúť.  Každý žiak si sám vyzdobil svoj puding.                        

Puding varili žiaci 3.a 4. ročníka (počet žiakov 6/11) aj pre žiakov mladších ročníkov                

(1.roč. 6 žiakov a 2. roč. 11 žiakov ).

Z 3 litrov mlieka, 4 čokoládových a 2 vanilkových pudingových práškov sme uvarili 33 porcií.       

1 žiak puding nejedol – laktózová intolerancia.

Pri varení mali žiaci pridelenú funkciu podľa svojho výberu:

- nalievač – nalievanie mlieka do hrnca,

- miešač 1 – príprava zmesi /v mlieku vymiešať pudingový prášok/,

- cukrár – pridávanie cukru do zmesi,

- miešač 2 – varenie pudingu,

- časomerač – meranie času – 90 sekúnd,

- dávkovač – dávkovanie pudingu do misiek.

Žiaci boli rozdelení do skupín, každá skupina uvarila dve dávky pudingu. Funkcie si vymysleli 

žiaci sami. Po dojedení bolo počuť hlasné MŇAM, MŇAM, MŇAM ...



Ďakujem za pozornosŤ

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa školy: Priechod č. 179

Celkový počet zapojených žiakov: 34

Trieda: všetky ročníky 1.st ZŠ /1.- 4.roč./

Najaktívnejšia trieda dennej témy: 3. ročník, 
počet žiakov 6

Názov dennej témy: Mlieko a mliečne výrobky 
od slovenských kravičiek

Celkový počet žiakov v škole: 34


