
Príliš dobré na vyhodenie –

stop plytvaniu potravinami



1. ročník: KRESLÍME A HOVORÍME O JEDLE 

2. ročník : ANKETA

3. ročník: ZEMIAKOVÉ SLIMÁKY

4. ročník: V HLAVNEJ ÚLOHE TEKVICA

6. ročník: KŔMENIE ZAJACOV

7. ročník: MOJA ŠKOLA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

8. ročník: ŠKOLSKÝ MONITORING – KOĽKO JEDLA KONČÍ V KOŠI?

9. ročník: SUŠENIE OVOCIA

5. ročník: NA NÁVŠTEVE

Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami

ZOZNAM AKTIVÍT

DOBRÉ RADY NAD ZLATO
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Aktivita: KRESLÍME A HOVORÍME O JEDLE 

O zdravej strave a aj o súťaži Hovorme o jedle,

do ktorej sa každoročne zapájame, porozprávali

prváčikom starší spolužiaci-siedmaci.

Výsledkom ich tímovej práce je

táto krásna koláž a výkresy

s tematikou zdravej výživy.

Počet zúčastnených žiakov:

23 prvákov a 10 siedmakov
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Aktivita: ANKETA
Anketový lístok:                            Odpovede   ÁNO / NIE

1. Využívate starý chlieb na prípravu hrianok?
2. Využívate tvrdé rožky na strúhanku?
3. Vyrábate z rožkov alebo chleba krutóny?
4. Využívate staršie rožky, vianočku na žemľovku?
5. Viete využiť prezreté ovocie? (kompót, smoothie, 

sušenie?)
6. Využívate zvyšky mäsa na prípravu nátierok alebo iných 

jedál?
7. Čo robíte so zvyškami cestovín? Využívate ich na rýchly 

obed alebo večeru?
8. Ako využívate zvyšné zemiaky? Robíte lokše, šúľance, 

prípadne iné jedlo?          
Výsledky ankety:

Druháci pripravili anketové otázky pre

svojich rodičov. Pomohli im s tým

starší, skúsenejší siedmaci. Po

zozbieraní vyplnených anketových

lístkov nasledovalo triedenie odpovedí.

Na celý proces dohliadali triedne

učiteľky. Záverečné vyhodnotenie

výsledkov ankety bolo prezentované v

rozhlasovej relácii o zdravej výžive.

Potraviny, ktoré sa najčastejšie spracujú,
aby sa predišlo ich vyhodeniu:
1. miesto     zemiaky
2. miesto cestoviny
3. miesto ovocie
4. miesto chlieb, rožky
5. miesto mäso 
Ankety sa zúčastnilo 40 rodičov a učiteľov.

Tejto aktivity sa 
zúčastnilo 32 žiakov 
z 2.A a 2.B
a 5 dievčat zo 7.A

druháci
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Aktivita: ZEMIAKOVÉ SLIMÁKY

tretiaci

SUROVINY:  zvyšné uvarené zemiaky, 1 vajce, 
2 lyžice polohrubej múky, tavený syr Karička,
na ochutenie soľ, čierne korenie, prelisovaný 
cesnak, olej na vyprážanie 
POSTUP: všetky suroviny vymiešame do hladkej 
hmoty, ktorou naplníme igelitové vrecúško, 
odstrihneme malý rožok a cez vzniknutý otvor 
nanášame v tvare slimáka priamo na panvicu 
s horúcim olejom.  

všetci odporúčajú

Tejto aktivity sa zúčastnilo 28 žiakov z 3.A a 3.B
Hlavnou kuchárkou bola triedna učiteľka 3.A 
Hlavným ochutnávačom bol triedny učiteľ 3.B
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Aktivita: V HLAVNEJ ÚLOHE TEKVICA

tekvice pestujeme 

na školskom dvore

Naše pani kuchárky pri čistení zeleniny

úroda tekvíc

chlapci vydlabávajú 

vnútro tekvice tekvicové jadierka

si usušíme

Obed: falošná hovädzia polievka s písmenkami, 

zapekaná tekvica s mäsom a syromTejto aktivity sa zúčastnilo 24 žiakov
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Aktivita: NA NÁVŠTEVE
Žiaci 5.A sa vybrali pozrieť zvieratá, o

ktoré sa starajú pracovníci CHKO

Východné Karpaty. Boli tam už viackrát a

vždy to bol zážitok. Nečudo, že boli

zvedaví, aký zverinec tam majú v

súčasnosti. Ako správna návšteva

neprišli s prázdnymi rukami, ale s

potravou pre vzácneho bociana čierneho

so zlomeným krídlom i pre obrovskú

sovu-výra a nezbedné veveričky. No a čo

zvieratám najviac chutilo? No predsa

kukurica, jablká a orechy. Piataci sa

dozvedeli, že keď sa zvieratká zotavia po

rôznych zraneniach, nájdu svoj domov v

niektorej ZOO. Pomáhať je krásne. A

netreba k tomu veľa. Zvyšky potravín,

ktoré sa nájdu v každej domácnosti,

môžu potešiť zvieratká, ktoré si toho

dosť vytrpeli.

Počet zúčastnených žiakov: 18



Nominatív- kto? čo?  - šiestaci 

Genitív- z koho? z čoho? - zo ZŠ Komenského

v Medzilaborciach

Datív- komu? čomu?  - zajacom 

Akuzatív – koho? čo?  - priniesli mrkvu, kapustu a  

suché rožky

Lokál – o kom? o čom? – o potravinách

Inštrumentál – s kým? s čím? – s pani učiteľkami

Aktivita: KŔMENIE ZAJACOV

šiestaci
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Tejto aktivity sa zúčastnilo 
14 žiakov zo 6.A a ich triedna učiteľka. 



Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami

Aktivita: Moja škola varí lepšie ako tvoja ☺

Tejto aktivity sa zúčastnilo15 žiakov zo 7.B 
a triedny učiteľ v úlohe šéfkuchára.

V našej školskej kuchynke pripravili siedmaci
pod vedením triedneho učiteľa a skvelého
kuchára v jednej osobe veľmi chutné a hlavne
zdravé jedlá. Najprv to bola „vitamínová
bomba“ v podobe ovocno-zeleninových
džúsov. Z drte, ktorá zostala po odšťavení, sa
upiekli lievance a vrcholom kulinárskeho
umenia bola pizza. Pán učiteľ ukázal žiakom,
že na jej prípravu stačia bežné potraviny, ktoré
sa nájdu v každej domácnosti.
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Aktivita: ŠKOLSKÝ MONITORING – KOĽKO JEDLA KONČÍ V KOŠI?

Naša školská enviromentálna hliadka si tentokrát

posvietila na to, koľko jedla skončí v odpadkových

košoch. Celý týždeň sa nedojedené rožky,

croisanty, chlieb, ale aj vyhodené ovocie, ba

dokonca aj koláče, jogurt a sladkosti zbierali do

špeciálnych krabíc.

Zistilo sa, že každý deň skončí v odpadkovom koši

zvyšné jedlo, ktoré zaplnilo v priemere jednu

krabicu od topánok. Je to na školu s takmer 300

žiakmi veľa alebo málo? Ťažko posúdiť, lebo

nevieme, ako je to v iných školách.

V školskom rozhlase boli zverejnené výsledky

monitoringu a aj výzva, aby žiaci – keď už teda

musia – dávali zvyšky svojho jedla do označenej

krabice, ktorá sa nachádza v rohu vestibulu. Úžitok

z toho budú mať sliepky a zajace.

Dúfame, že si to všetci zoberú k srdcu.♥

Tejto aktivity sa zúčastnilo
12 žiakov z 8.A. Navštívili 

všetky triedy a 
vysvetľovali žiakom 

význam hospodárneho 
zaobchádzania s 

potravinami. 



deviataci

So sušením ovocia v 9.A nebol vôbec problém. Práve

naopak. Žiaci zabezpečili zopár hrušiek a jabĺk. Triedna

učiteľka doniesla sušičku a pre dobro veci obetovala hodinu

literatúry. A tak sa namiesto čítania krájalo a sušilo. Bolo že to

radosti! Trieda najstarších žiakov sa nedala zahanbiť.

Aktivita: SUŠENIE OVOCIA
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Tejto aktivity sa zúčastnilo 16 žiakov



DOBRÉ RADY NAD ZLATO

1. ...škrupinky z vajíčok pridajte do krmiva pre hydinu, aby mala dostatok vápnika....
2. ...škrupinky z orechov poslúžia ako drenáž pri presádzaní izbových rastlín....
3. ... šupky zo zemiakov hádzali v minulosti do pece alebo krbu, lebo to vraj čistí komín...
4. ... šupky z cibule môžete použiť ako prírodné farbivo...
5. ... šupky z banánov sa používajú na čistenie kožených topánok a strieborných predmetov...
6. ...šupky z pomarančov prevoňajú celý byt...
7. ...kávovú usadeninu využijeme na zálievku izbových rastlín a ako čistič hrncov a panvíc...
8. ... na uskladnenie potravín v chladničke používajte voskové alebo potravinárske fólie...
9. ... rastlinný odpad je potrebné kompostovať, vznikne z neho výživná pôda zvaná humus...
10. ... zvyšky varenej potravy dávame domácim zvieratám (sliepky, kačice, ošípané)...
11. ... neplytvajte chlebom, použite ho na hrianky, krutóny alebo strúhanku...
12. ... nevyhadzujte potraviny, ale inšpirujte sa mnohými receptami, ktoré nájdete na internete

...nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili....



Názov školy: Základná škola, Komenského 135/6, 06801 Medzilaborce

Typ školy: základná škola

Adresa školy: Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Celkový počet žiakov školy zapojených do aktivít dennej témy:  298

Najaktívnejšia trieda: 7.A, 7.B

Názov dennej témy: Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami

Počet žiakov školy: 298


