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• Ešte vládzeme?

• Príprava a výroba langošov
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Úvodné posedenie
Všetci žiaci školy 43

• Na naše prekvapenie v ten deň prišli do školy všetci žiaci. Preto sme 
rannú komunitu museli urobiť v našej najväčšej triede.

• Na úvod sme žiakov oboznámili s tým, čo všetko ich bude čakať a s 
upozornením, že „možno niektorí budú mať aj svalovku“, keďže sa 
budeme veľa hýbať.

• Následne sme skontrolovali, či si priniesli náhradné oblečenie (a nie 
jedno). Počasie nás tiež milo prekvapilo, tak sme sa mohli do všetkého 
pustiť.

• Len z úvodu nemáme fotodokumentáciu



Stravovanie ľudí s intoleranciami
43 žiakov

• Kým vyšla hmla, navštívila nás Katka, dcéra pani riaditeľky, ktorá študuje v 
Nitre odbor Šport a rekreácia. Sama vie, čo znamenajú v živote obmedzenia. 
Prekročila svoju komfortnú zónu a prvý krát verejne o svojich chorobách a 
obmedzeniach rozprávala. Pre žiakov si pripravila prednášku o celiakii a 
cukrovke, vysvetlila, čo všetko musí robiť, aby sa správne nielen stravovala, ale 
aj popri strave si energiu dopĺňala pohybom. Zdôraznila, že pri celiakii je 
potrebná prísna bezlepková diéta a čo to znamená. Ukázala ako si odmeria 
cukor a ako vyzerajú inzulínové injekcie. Deti ju počúvali s otvorenými ústami.

• V druhej časti prednášky prešla na aktivitu „Som bezlepkový alebo klasický?“ 
Počas nej dostali žiaci možnosť vidieť a ochutnať 10 jedál, z ktorých 5 bolo 
bezlepkových a 5 klasických. Ich úlohou bolo správne rozpoznať aké jedlo je a 
poznačiť si to na papier. Tejto tipovačky sa zúčastnili aj pani učiteľky. Na záver 
si spoločne vyhodnotili svoje tipy a Katka k jedlám priložila aj dôkaz. Len jedna 
žiačka dokázala uhádnuť všetko.



Stravovanie ľudí s intoleranciami, ako to 
vyzeralo



Spáľme to, čo sme ochutnávali
43 žiakov

• Na záver prednášky 
Katka žiakom 
vysvetlila, že to čo jedli, 
boli hlavne cukry a tie 
je potrebné spáliť 
pohybom. Pripravila si 
preto niekoľko 
pohybových hier, ktoré 
sme pod jej vedením 
zrealizovali na 
multifunkčnom ihrisku, 
ako napríklad 
Energizer – skoky v 
kruhu, rôzne druhy  
naháňačiek. Zvládnuť 
tak veľký počet detí 
nemala problém, 
pretože už 7 rokov 
pôsobí ako animátorka.



Hýbeme sa a jeme v lese
37 žiakov

• Po aktivitách s Katkou 
sme si trochu oddýchli, 
prezliekli sa do 
turistického a vydali sa k 
neďalekému lesu (nie 
všetci), kde sme si 
naplánovali okrem túry, aj 
spoznávanie prírody, veru 
aj huby sme nazbierali. Po 
príchode na miesto sme sa 
posilnili jedlom, veď sme 
vydali dostatok energie. 
Pani učiteľky nás nechali 
trošku vybehať, no na 
záver pre nás pripravili 
aktivitu – nazbierať šišky 
a z nich vytvoriť nápis ZŠ 
ODORÍN HÝB SA. Toto 
všetko aj s návratom nám 
trvalo skoro dve hodiny



Ešte vládzeme?
37 žiakov

• Po príchode do školy sme 
mali stále veľa energie a 
na otázku, či ešte 
vládzeme, sme skoro všetci 
odpovedali kladne. No 
museli sme sa znova 
preobliecť – do športového 
a už na nás čakali 
zaujímavé úlohy. To, že 
budeme športovať s ovocím 
sme vôbec netušili. 
Podávali sme si ho popod 
nohy, utekali k číslam, 
brali z košíka, no to bola 
zábava. Po tejto aktivite už 
prišiel oddych na obed.



Príprava a výroba langošov
43 žiakov

• Kým sme vonku cvičili a potom obedovali, pani učiteľka zamiesila na cesto 
na langoše. Cesto vykyslo a pani učiteľka nám ukázala, ako z neho 
vytvarovať guľky, ako guľky naťahovať na placky a ako sa langoše 
vyprážajú. Spoločne sme to zvládli a po škole sa šírila ich vôňa. Kým sme 
niektorí pomáhali pri výrobe, iní langoše a ďalšie dobroty kreslili.



Tanec „Langoš“
43 žiakov

• Tu sme sa nechali inšpirovať výzvou hudobnej skupiny Heľenine oči, ktorá v klipe ku 
piesni Langoš nacvičili tanec. Výzvu sme síce nestihli, ale tanec sme nacvičili. 
Premiéru aj s napečenými langošmi mal práve v piatok. Tanec je možné si pozrieť na 
naše webovej stránke. Ale nahnevali sme pani školníčku, ktorá nás z ihriska 
vyháňala metlou. A nakoniec sme langoše s chuťou zjedli.



Aktivity v školských kluboch
23 žiakov

• Po tanci sa mnohé deti rozutekali domov, ale stále nás bolo dosť na aktivity 
v školských kluboch. V oboch ochutnávali a spoznávali ovocie a zeleninu, u 
starších žiakoch vypracovali k danej téme pracovné listy.



Inštalácia nástenky
11 žiakov

• S poslednými žiakmi, ktorí ešte ostali, pani vychovávateľka nainštalovala 
nástenku, aby sme na tento inšpiratívny deň nezabudli.



Rodičovská výzva
• Týždeň pred aktivitou sme poslali rodičom výzvu na Edupage, aby spolu so 

svojimi deťmi v rámci Hýb sa a jedz nafotili činnosti, kedy sa hýbali či športom, 
prechádzkou alebo zberom úrody a k tomu jedením hlavne zdravých jedál boli 
príkladom pre svoje deti. Výzvu splnila polovica rodičov.



Publikovanie aktivít na školskej stránke

• O našich aktivitách bolo publikované na:

• https://zsodorin.edupage.org/news/

• Fotografie nájdete v týchto albumoch:

• https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:455

• https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:456

• https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:457

• https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:458

• https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:459

https://zsodorin.edupage.org/news/
https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:455
https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:456
https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:457
https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:458
https://zsodorin.edupage.org/album/#photos:album:459


Informácie o realizácii dennej témy

Názov školy: Základná škola Odorín 65

Typ školy: neplnoorganizovaná základná škola

Adresa školy: Odorín 65, 05322 Odorín

Celkový počet žiakov, ktorí sa zapojili: 43

Najaktívnejšia trieda: všetky tri triedy (sme málotriedna škola, zapojili sa 
skoro všetci žiaci)

Názov dennej témy: Jedz a hýb sa

Počet žiakov školy: 45



Ďakujeme za 
pozornosť.


