
Metodický list ku zrealizovanej aktivite k dennej téme: Mäso, hydina, 
ryby, vajcia, strukoviny 
 
CESTA RYBY Z RYBNÍKA NA STȎL 
  

1. Cieľ, zameranie aktivity 
- Objaviť cestu ryby z rybníka na stôl. 
- Pripraviť rybu ako pokrm. 
- Vytvoriť kresbu ryby, ktorá žiaka najviac zaujme. 
- Spolupracovať so spolužiakmi pri plnení jednotlivých úloh. 
- Získať zručnosti pri príprave jedla. 
- Zatraktívniť v detskom jedálničku rybu ako pokrm . 

2. Vyučovací predmet: projektové vyučovanie: Slovenský jazyk, Prvouka/ 

Biológia/ Prírodoveda, Matematika, Výtvarná výchova pre 2. – 5. ročník 
 

3. Pomôcky: pracovný list o rybe, mandalová rybka na vyfarbenie, živá 

sladkovodná ryba (pstruh dúhový), stôl na spracovanie a prípravu ryby, doska 

na krájanie, nože na spracovanie ryby, kefka na čistenie ryby, misky, tanier, 
obrúsky, masť, cibuľa, panvica, platnička na varenie 

4. Príprava: Poznatky o pstruhovi dúhovom – našej sladkovodnej rybe, kde 

a ako žije, poznatky o usmrtení a pitvaní ryby, poznatky o spracovaní ryby na 
účely potravy, ... Psychologická príprava detského účastníka. Pozvanie 
starého otca ( rybára a poľovníka) jednej zo žiačok na projektové vyučovanie 
za účelom spracovania ryby, rozšírenia poznatkov o sladkovodných rybách a 
túžby naučiť sa niečo netradičné od starého rodiča v rámci októbra - mesiaca 
úcty ku starším. 

5. Postup/ realizácia: Deň vopred sme získali živú rybu z miestneho rybníka, 
deti neskôr pozorovali jej život vo vode. Po preskúmaní životných funkcií sme 
spoločne usúdili, že ryba sa nenachádza vo svojom prirodzenom prostredí, 
preto je čas usmrtiť ju a pripraviť ju ako pokrm. Pozvaný hosť ujo Libor nám 
vysvetlil a následne ukázal proces humánneho usmrtenia ryby, pitvu 
vnútorností s odborným výkladom funkcií jednotlivých orgánov a porciovaním 
ryby. Vysvetlil nám postup pečenia ryby a spolu s deťmi sme rybu pripravili 
a upiekli.  

6. Zhrnutie: Vlastná skúsenosť s prípravou ryby povzbudila deti k ochutnávke 
vlastnoručne upečenej ryby, čím sa nám podarilo presvedčiť aj tie deti, ktoré 
predtým nemali chuť jesť rybu, že ryba je veľmi jednoduchá a rýchla na 
prípravu pokrmu, no najmä veľmi zdravá. Deti sa v tomto bloku naučili veľmi 
veľa poznatkov o živote ryby, jej spracovaní a príprave pokrmu. 

7. *Prílohy: metodický list (Zdroj: datakabinet.sk), vymaľovanka Mandalova rybka 

 

 



 



 

 


