
HOVORME O JEDLE
10. - 14. 10. 2022

Piatok 14. 10. 2022

1. vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ, oleje



ZOZNAM AKTIVÍT
4. B trieda - význam tukov v potrave a ich delenie na rastlinné a živočíšne

- výstavka výrobkov z rastlinných a živočíšnych tukov
- ochutnávka
- výtvarné stvárnenie rastlín, z ktorých sa získavajú oleje

5. trieda - spoznávame prírodné sladidlá - zdravšie sladenie

5. a 6. trieda (chlapci) - spaľovanie tukov pri športovej aktivite

6. a 8. trieda - prednáška so včelárom - všetko o mede a včelách 

- ochutnávka ochutených medov, pozorovanie živých včiel

- kvíz

7. trieda - obsah soli v obľúbených potravinách

9. trieda - obsah cukru v potravinách zo školského automatu



4.B TRIEDA - 17 ŽIAKOV

Žiaci začali jednoduchým projektom, ktorý
si pripravil a prezentoval žiak triedy.

Nasledovala prezentácia o tukoch, ktorá bola zameraná na význam tukov
v potrave, základné delenie tukov a výrobky z tukov. Všetko zakončil kvíz
s kontrolnými otázkami. Žiaci s pani učiteľkou vytvorili malú výstavku výrobkov
z rastlinných a živočíšnych tukov.



Ochutnali tieto výrobky:
➢domáca bravčová masť,

➢bravčová masť,

➢rastlinná tuková nátierka – Rama

➢maslo zo smotany

Deťom najviac chutilo maslo zo smotany, najmenej
domáca bravčová masť.



Vyučovanie zakončili
výtvarnou výchovou, kde
stvárnili rastliny, z ktorých
získavame tuky.



5. TRIEDA – 27 ŽIAKOV
Žiaci mali v rámci predmetu Zdravý životný štýl
prezentáciu o cukre. Zistili, aké sú výhody, ale aj
nevýhody prírodných sladidiel a spoznali rastliny,
z ktorých pochádzajú.

Naučili sa rozdiel medzi bielym, hnedým a
trstinovým cukrom.

Zistili, v akých jedlách sa dá použiť banán
namiesto cukru.



Mali možnosť ochutnať nasledovné:

➢ trstinový cukor

➢kokosový cukor

➢stévia

➢agávový sirup

➢datľový sirup

➢med

➢banán

Med ochutnávali vo forme ,,medovej žuvačky“ – plástu, ktorý nám poskytla mama 
žiaka. Zistili, čo je to medzistienka a ako sa z plástu získava med.



CHLAPCI - 5. TRIEDA – 12 ŽIAKOV
6. TRIEDA – 12 ŽIAKOV  

Žiaci v rámci telesnej výchovy zisťovali orientačné
hodnoty tepovej frekvencie, pri ktorej budú
spaľovať tuky čo najefektívnejšie.

Najprv ich pán učiteľ oboznámil s teoretickými
poznatkami o spaľovaní tukov pri športovej aktivite
/napr. beh/.

Na výpočet maximálnej tepovej frekvencie využili
jednoduchý vzorec: 220 – vek.

Následne vyrátali, že žiaci sa budú pri behu snažiť
udržiavať tepovú frekvenciu v hodnotách
orientačne medzi 125 – 146.



Žiaci bežali vytrvalostný člnkový
beh (beep test), počas ktorého si
priebežne merali svoju vlastnú
tepovú frekvenciu, aby zistili,
v akej tepovej zóne sa
nachádzajú, a v prípade potreby
mohli tempo upraviť.

S týmito teoretickými i praktickými
poznatkami nebudú mať žiaci
problém si nastaviť akúkoľvek
pohybovú aktivitu tak , aby mohli
čo najefektívnejšie spaľovať
tuky.



6. TRIEDA - 23 ŽIAKOV
8. TRIEDA - 15 ŽIAKOV

Žiaci 6. a 8. triedy mali v rámci biológie
prednášku so včelárom.

Dozvedeli sa viac o živote včiel,
ako vzniká med, rozdelenie
medov, a o ktoré potraviny by
sme prišli, keby neboli včely.



Videli živé včely a mali možnosť
ochutnať rôzne ochutené medy:
zázvorový, škoricový, kakaový,
jahodový, citrónový, kávový a čistý
medovicový.

V 6. triede deťom najviac chutil
škoricový a jahodový med.

V 8. triede to bol kakaový a škoricový.



Hodina bola ukončená kvízom
o včelách. Žiaci, ktorí dosiahli aspoň
polovičný počet bodov dostali ako
darček malé balenie medu priamo od
včelára.



7. TRIEDA - 19 ŽIAKOV

Žiaci si priniesli obľúbené slané pochúťky. Na začiatku
hodiny debatovali o tom, kto priniesol potravinu
s najväčším obsahom soli.

Žiaci sa oboznámili s tabuľkou, ktorá je súčasťou každého
obalu a sú na nej uvedené povinné údaje o obsahu.
Tu je potrebné spomenúť, že si ju dovtedy takmer nikto
nevšimol, resp. ju nepovažoval za dôležitú.

Vyhľadali údaj o obsahu soli na 100g.

Toto množstvo „skrytej“ soli sa potom

pokúsili čo najpresnejšie navážiť na

vreckovej digitálnej váhe. Z viacerých

zistení zostali nemilo prekvapení. Aktivita

pokračovala prezentáciou o dôležitosti,

ale aj o škodlivosti soli v potrave a

následnou debatou.



Štyri žiačky sa rozhodli projekt
posunúť na vyššiu úroveň a pokúsili
sa zistenia spracovať a zaznamenať
do excelovskej tabuľky.

Na hodine informatiky vypracovali
tabuľku, kde boli zaznamenané
všetky testované produkty, a
pomocou farebných stĺpcov na nej
vyobrazili množstvo obsiahnutých
„jednotiek“ soli.

Jednotku soli si určili ako 0,01 g.
Podarilo sa im tak ukázať, aké
rozdiely sú v jednotlivých potra-
vinách pri rovnakom množstve
(100g). Projekt umiestnili na školskú
chodbu.



9. TRIEDA – 16 ŽIAKOV
Žiaci zisťovali obsah cukru v potravinách, ktoré si
dennodenne kupujú v školskom automate.

Zistenia pre nich boli šokujúce.

Vytvorili nástenku, ktorá je zavesená na školskej
chodbe.





Názov školy: Základná škola Láb

Adresa školy: Vŕšok 489/20, 90067, Láb

Počet žiakov zapojených do aktivít: 117

Najaktívnejšia trieda: 4.B, počet žiakov: 17

Vyhlásená denná téma: Cukry, tuky, soľ, oleje

Celkový počet žiakov školy: 222


