
METODICKÝ LIST 

Téma: Jedz a hýb sa, ZŠ Odorín 

Aktivita: Život ľudí s potravinovými intoleranciami 

1. Cieľ, zameranie aktivity 

• Zvýšiť u žiakov informovanosť o potravinových intoleranciách 

• Triediť a identifikovať druhy bezlepkových, diabetických a bezlaktózových jedál za 

pomoci učiteľa 

• Spoznať život celiatika a diabetika 

• Pochopiť vplyv zdravej stravy pre naše zdravie 

• Pochopiť, že pohyb pomáha pri zdravom životnom štýle 

2. Vyučovací predmet 

• Slovenský jazyk – lexikológia, pojmy, tvorba viet, prezentácia –  3. a 4. ročník 

• Prírodoveda – spoznaj svoje ľudské telo –  3. a 4. ročník 

• Telesná a športová výchova – orientácia v priestore, povely – 3. a 4. ročník 

3. Pomôcky  

•  Obrázky, rôzne diétnych jedál pre celiatikov, diabetikov, bezlaktózových a klasické 

jedlá 

• Dataprojektor a interaktívna tabuľa 

• Pracovné listy 

4. Príprava  

Pre žiakov táto téma bola novinka, preto vopred neostali nič za úlohu. 

5. Postup/ realizácia 

Po vhodných otázkach typu: „Čo zvyknete jedávať na obed? Bolo Vám z jedla niekedy 

ťažko? Kedy?“ a podobne sa pod vedením pani učiteľky dopracovali k tomu, že sú ľudia, 

ktorí sa musia inak stravovať, musia obmedzovať isté jedlá. Na vlastnom príklade im 

odprezentovala, čo je to žiť s obmedzením lepku a byť na bezlepkovej strave. Na základe toho 

im celiakiu sprostredkovala aj pomocou prezentácie. Presne to isté aj s názornými ukážkami 

odprezentovala život diabetika. Ukázala im, ako sa meria cukor, čím si pichá inzulín. 

Vyviedla ich z omylu, že cukrovku dostane každý, kto bude jesť veľa sladkého.  

(pozn. Je nám jasné, že osobný príklad je mimoriadny, ale táto hodina sa dá odučiť aj 

pomocou prezentácií, obrázkov, vídeí, poprípade pozvaním niekoho, kto trpí istou 

potravinovou intoleranciou.) 

 

Spoločná práca:  Žiaci dostali papier s klasickou tabuľkou, ktorá obsahovala stĺpce na 

zapísanie jedla a ďalšie na zapísanie, či je to jedlo bezlepkové, alebo klasicé. Ich úlohou na 



základe ochutnania bolo pokúsiť sa určiť, aké to jedlo je. Žiaci ochutnali celkovo 10 jedál, 

medzi ktorými boli napríklad bezlepkový chlieb, klasické rožky, bezlepkové piškóty, klasické 

piškóty a iné. Na záver si spoločne ukázali, ktoré jedlo je aké, na potvrdenie žiakom ukázala 

obaly z jedál a upozornila ich na znak, ktorým je bezlepkové jedlo označené. Taktiež 

nezabudla im rozdať pravidlá zdravého stravovania. 

 

2.časť hodiny: Všetci sa premiestnili na multifunkčné ihrisko, kde sa spolu zahrali hry. Bolo 

to z dôvodu, že jednou formou zdravého stravovania a veľmi dôležitou súčasťou života ľudí 

s potravinovými intoleranciami je pohyb. 

Opis jednej z hier: Skoky v kruhu: Žiaci vytvorili kruh. Za stáleho držania na pokyn skákali 

a to aj s tým, že museli vysloviť, čo vykonali. Boli to: skok dnu, skok von, skok vpravo, skok 

vľavo. Obmena nastala, keď žiaci dostali pokyn Skok vpravo, ale oni povedali Skok vľavo 

a skočili vľavo. Ďalšia obmena: Pani učiteľka povedala Skok vpravo, oni to zopakovali, ale 

skočili naopak. 

 

Záver: V triede spoločne si zopakovali, o čom sa dnes rozprávali a čo si z hodiny odnášajú. 

6. Zhrnutie 

Pri vypracovaní tejto témy žiaci prišli na to, že: 

• Naučili  sa počúvať niekoho so skúsenosťami. 

• Naučili  sa aspoň trochu orientovať v problematike stravovania  

• Existujú ľudia, ktorí sa musia inak stravovať z dôvodu, že musia 

• Naučili sa rešpektovať, ak niekto odmietne jedlo, ktoré im ponúknu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Prílohy 

 Príloha č. 1 Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 tabuľka 

JEDLO číslo Bezlepkové Klasické 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Vyhodnotenie:  

Uhádol som: 

Neuhádol som: 


