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AKO ČÍTAŤ ETIKETY NA  

CHLEBE 

Trieda: 9.A 

Predmet biológia 

Forma práce: skupinová 

 

Ciele  

• Žiaci čítajú etikety a 

informácie o chlebe s 

porozumením.  

• Žiaci vedia nájsť informácie o 

produkte a jeho nutričné 

hodnoty z obalu, etikety, 

škatule a pod.  

• Žiaci formulujú výskumné 

otázky. 

• Žiaci sa rozhodujú na 

základe informácií, ktoré 

získali vlastným skúmaním.  

Otázky  

• Čo vieš zistiť z obalu alebo 

etikety?  

• Čo sa musíš spýtať/zistiť, 

aby si porozumel 

informáciám na obale 

produktu?  

• Čo by ste ešte chceli o 

produkte zistiť/dozvedieť sa?  

Materiál  

Obaly z chleba 

 

Spôsob práce  

Žiaci pracujú s obalmi od chleba. Ich 

úlohou je nájsť o produkte čo najviac 

informácií. Ak niektorým informáciám 

nerozumejú, musia formulovať otázky 

(alebo priamo výskumné otázky), aby 

informácii porozumeli. Tieto otázky 

môžu tiež vyústiť do výskumu. Aby bol 

priestor na adekvátne odpovede 

(výskumom, štúdiom literatúry, 

konzultáciou s expertom a pod.), 

odporúčame vybrať viac druhov 

chleba.  

Predpokladané zistenia a otázky 

Informácia z obalu Príklady 

výskumných 

otázok 

Nutričné hodnoty na 

100 g 

 

Uveď pomer cukrov: 
bielkovín: tukov: soli 

• Potrebuje to naše 

telo? Ak áno, na 

čo? 

• Koľko tejto látky 
potrebuje naše telo 

denne? Vyhľadaj 

Zloženie • Podľa zákona je 

výrobca povinný 

uvádzať zloženie 

výrobku od najviac 
zastúpenej 

ingrediencie po 

najmenej. Ktorá 

ingrediencia je 

najviac zastúpená?  

Energetická hodnota • Je to veľa či 

málo? 

Hmotnosť produktu  

Trvanlivosť • Čo sa stane po 
dátume exspirácie? 

Odporúčania 

/požiadavky na 

uskladnenie 

• Čo sa stane, ak 

to neuskladním, 

ako sa odporúča? 

Miesto /krajina 

pôvodu 

• Čo môžem o 

tomto mieste zistiť? 

• Dá sa to získať aj 
z bližšieho miesta? 

Materiál použitý na 

obal 

• Prečo je použitý 

práve tento 

materiál? Ako ho 

zlikviduješ?  Dal by 

sa niečím 
nahradiť? 

Estetická stránka 

obalu 

Páči sa ti? Prečo? 

Na záver žiaci diskutujú, či by si skúmaný 

produkt kúpili, alebo nie. Svoje 

rozhodnutie podložia informáciami, ktoré 

zistili. 

 



Čo je chlieb?  

Zamyslel si sa niekedy na tým, čo vieš o chlebe?  

• Pokús sa spomenúť si v skupine na čo najviac informácií o chlebe. Zapíšte, 

čo všetko viete.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• Čo všetko viete zistiť o chlebe, keď si prezriete obal? 

• Zistite čo najviac informácií z obalu. Svoje zistenia zaznamenajte do prvého a 

druhého stĺpca v tabuľke.  

• Informácie o chlebe, ktoré sme sa dozvedeli z obalu. 

Charakteristika Hodnota Čo by si sa chcel spýtať? 
/ Čomu nerozumieš? 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Označte (zakrúžkujte alebo použite inú farbu) informáciu, ktorej nerozumiete.  

Čo by ste sa chceli/potrebovali spýtať, aby ste jej porozumeli?  

Formulujte (výskumnú) otázku. Tieto otázky zapíšte do tretieho stĺpca v tabuľke.  

Ak je to možné, hľadajte odpoveď na formulovanú otázku (výskumom, štúdiom 

literatúry, konzultáciou s expertom a pod.).  

Kúpili by ste si daný produkt na základe informácii, ktoré ste získali? Pre ktorý 

chlieb by si sa rozhodol a prečo? 

 


