
Denná téma názov: Dodržiavaj pitný režim 

Metodický list  

Projektové vyučovanie 

 

CIEĽ: Poznať význam pitného režimu ( pitie čistej pitnej vody) pre správne    

           fungovanie ľudského organizmu. 

 Pripraviť osviežujúci nápoj z čistej pramenitej vody ochutenej ovocím. 

ZAMERANIE AKTIVITY: Poznávací a tvorivý charakter. 

VYUČOVACÍ PREDMET: Pitný režim námorníkov, 2. ročník, projektové  

                                              vyučovanie. 

                                              Prvouka, 2. ročník, Pitný režim. 

                                              Výtvarná výchova, 2. ročník, Plagát o čistej vode  

                                               a jej využitie. 

                                             Matematika, 2. ročník, Počtársky kráľ námorníkov. 

                                             Slovenský jazyk, 2.ročník- Pitný režim-pracovný  

                                             list. 

                                             TSV, 2. ročník, Rytmická gymnastika- Tanec  

                                             Námorníkov. 

POMÔCKY:  

Pitná pramenitá voda, poháre, slamky, džbán, pomaranče, výkres, pracovné listy, kostýmy 

námorníkov, piráta, havajské tanečnice. 

PRÍPRAVA:  

Najprv sa žiaci prezliekli do kostýmov, rozdali sa rekvizity, pripravila sa trieda na projektové 

vyučovanie. 

 REALIZÁCIA:  

Trieda námorníkov II.A sa plavila celý deň po rôznych ostrovoch pod vedením svojej 

kapitánky lode PaedDr. Hatalovej. Pitným režimom žila celá trieda, veď ani námorníci 

nezanedbávajú pitný režim. Žiaci sa už tešili na pripravené aktivity a zaujímavé vyučovanie. 

Ako prvý ostrov navštívili Ostrov poznania, ktorý zahŕňal prezentáciu na interaktívnej tabuli 

o správnom pitnom režime, nasledovala diskusia o význame pitného režimu pre zdravé 

fungovanie organizmu človeka. Tak žiaci zakotvili na Ostrove tvorivosti, kde si spoločne 

vytvorili plagát o čistej vode a jej využití. Následne ich na Ostrove zábudlivcov lákal starý pirát 

na nezdravý nápoj, ktorému námorníci odolali a vylodili sa na Havajských ostrovoch, kde ich 



už havajské tanečnice čakali s osviežujúcim nápojom z čistej pramenitej vody ochutenej 

ovocím (pomarančom). Pirát sa s radosťou pridal k nim. Aby si námorníci trochu oddýchli, 

vyrátali zopár príkladov z matematiky a súťažili o najlepšieho Počtárskeho kráľa námorníkov. 

Kto vyriešil správne príklad, do pohára mu bolo naliate trochu vody. Vyhral ten, kto ako prvý 

naplnil pohár vodou. Ako odmenou bola nielen krásna koruna, ale taktiež Kráľ námorníkov za 

odmenu vypil celý pohár pramenitej vody. Následne ešte žiaci vypracovali pracovný list 

o význame čistej vody a pitného režimu. 

Po dlhom a namáhavom dni si námorníci na záver zatancovali ešte Tanec námorníkov. Vedeli, 

že srdiečko na ich tričkách po celý čas zobrazovalo ich námornícke motto: ,,Kto bude piť čistú 

pramenitú vodu, bude mať zdravé srdiečko!“  

Príprava osviežujúceho nápoja : Žiaci boli najprv poučení o bezpečnosti pri práci s ostrým 

predmetom a hygienických opatreniach. Následne žiaci nakrájali pomaranč a naliali pramenitú 

vodu do džbánu.   

ZHRNUTIE:  

Žiaci si zapamätali informácie o význame a dodržiavaní pitného režimu. 

PRÍLOHY:  

Fotografie z aktivít sú súčasťou prezentácie. 


