
Zelenina, ovocie, orechy 

z našich sadov

„Naše tekvicové hody“



Zoznam aktivít 
a zaujímavostí nášho dňa 

„hovorme o jedle“

❖ Zaujímavosti o zelenine, ovocí a orechoch
❖ Stanovištia „Tekvicových hodov“
❖ Naše tekvice, ovocie a ostatná zelenina
❖ Príprava na chutné varenie
❖ Chutné varenie, zaváranie: Tekvicové placky, 

Polievka z hokkaido tekvice, Tekvicová pomazánka, 
Tekvicovo-ananásový kompót, Jablkovo- tekvicový 
koláč.

❖ Vyrezávanie tekvičiek
❖ Zázračné semienka
❖ Šikovné ručičky
❖ Strašiak – tekvicový strážca
❖ Kompostujeme
❖ Príprava záhrady na ďalšiu sezónu



Zaujímavosti o zelenine, 
ovocí a orechoch 
z našich sadov

Ráno si naši žiaci 

vypočuli aké aktivity ich čakajú

na školských tekvicových hodoch. 

Prezentácia o zelenine, ovocí a orechoch

poriadne preverila ich vedomosti.

No napokon boli úspešní všetci naši žiaci, 

poznajú dobre nielen ovocie, ale aj zeleninu.
Zúčastnili sa: Všetci žiaci



Naše tekvice, ovocie a ostatná zelenina

Všetko ovocie a zeleninu ktorú 
sme použili na hovorme o jedle, 

pochádza z našej školskej 
záhrady, a žiaci si to všetko 

sami vypestovali.



Stanovištia 
„Tekvicových hodov“

❖ Chutné varenie, zaváranie

❖ Šikovné ručičky

❖ Vyrezávanie tekvičiek

❖ Výroba strašiaka



Príprava na chutné 
varenie

Tekvičky sme si najprv 
pekne pripravili – očistili, nakrájali 

a vydlabali

Ročníky: 8.B, 7.B, 5.B – spolu 10 žiakov



Chutné varenie 
a zaváranie

Ročníky: 8.B, 7.B, 5.B, 6.A – 10 žiakov



Tekvicovo-zeleninové 
placky 

Ingrediencie: Nastrúhaná tekvica
nastrúhaný kaleráb
nastrúhané zemiaky

cesnak
múka, soľ
vajcia, bylinky

Ročníky: 7.B – spolu 6 žiakov



Polievka z hokkaido 
tekvice

Ingrediencie:

hokkaido tekvica
mrkva, zemiaky
cibuľa, cesnak
mlieko, soľ
mleté čierne korenie
bazalka, oregano

Ročníky: 8.B, 5.B – 2 žiačky



Tekvicová pomazánka

Ingrediencie:

grilovaná tekvica
grilovaný cesnak

cibuľa, soľ
Maslo, syr

bylinky

Ročníky: 8.B, 5.B – 2 žiačky



Tekvicovo-ananásový kompót

Ingrediencie: kocky tekvice
konzerva ananásu
cukor, klinčeky,
citrodeko.

Ročníky: 8.B, 6.A, 5.B – 4 žiačky



Jablkovo- tekvicový koláč

Ingrediencie: nastrúhaná tekvica
jablká
cukor, škorica,
maslo, múka, vajcia 

Ročníky: 8.B, 7.B, 5.B – spolu 10 žiakov



Vyrezávanie tekvičiek

Žiaci si vyskúšali, aká je to 
drina vyrezať strašidlo z tekvice 

Ročníky: 1.A, 6.A. – 9 žiakov



Zázračné semienka

Semienka z tekvíc, 
žiaci popreberali 

ako rozprávková Popoluška.
Na jar ich posadíme a budeme 
radi, keď sa nám znova urodia 

také krásne tekvice 
ako tento rok.

Ročníky: 1.A, 6.A. – 9 žiakov



Šikovné ručičky

Naši žiaci majú šikovné 
ručičky a preto si takto na 
ozdobu z papiera, vyrobili 

takéto milé tekvičky.

Ročníky: 3.A, 5.A, 6.B. – 9 žiakov



Tekvičkami z papiera 
sme si vyzdobili 

našu chodbu v škole

Ročníky: 3.A, 5.A, 6.B. – 9 žiakov



Strašiak 
tekvicový strážca

Každá poriadna záhrada 
má strašiaka a tak sme si 

vyrobili aj my takého strážcu 
našich tekvíc.

Ročníky: 9.A, 7.A – 9 žiakov



Kompostujeme

Naši žiaci už vedia, že kompostovaním 
biologických odpadov šetríme peniaze 
školy, vyrábame kompost. Kompost 

pozitívne vplýva na kvalitu pôdy. Ten 
vracia hodnotné živiny do pôdy, čím 
udržuje a zvyšuje kvalitu pôdy a jej 

úrodnosť. Je to prírodné hnojivo, ktoré 
vyhovuje našim pestovaným rastlinám –
rastliny sú zdravšie, silnejšie a máme 

lepšiu úradu. Príkladom sú naše tekvice. 

Zúčastnili sa: Všetci žiaci



Príprava záhrady na ďalšiu sezónu

Príprava záhrady 
na ďalšiu sezónu 

je dôležitá 
a nemala by sa 
podceňovať,
tak sme sa 
zodpovedne 
pripravili.

Zúčastnili sa: Všetci žiaci



Zo všetkého je 
najdôležitejšie, že sme si 
tento krásny deň, všetci 
spolu užili s úsmevom na 

tvárach.



Denná téma:  Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
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