
Mäso, hydina, 
ryby, vajcia, 
strukoviny



Všetky aktivity
1. Život pstruha a jeho rozmnožovanie.

2. Ukážka jednotlivých častí ryby.

3. Príprava pečenej ryby .

4. Zdravá príprava aljašskej tresky.

5. Starý otec - rybár.

6. Strukoviny kreatívne.

7. Výroba strukovinového pexesa na anglickom 
jazyku.

8. Druhy mäsa po anglicky – pexeso.

9. Mandalové rybky.

10. Čo viem o rybe - pracovný list.

11. Vajcia – porovnanie domáceho a kúpneho vajcia.

12. Príprava raňajok - praženica a volské oko.

13. Výroba peelingu z vaječných škrupín.

14. Výroba hnojiva z vaječných škrupín .

15. Hnojenie rastlín hnojivom z vaječných škrupín.

16. Využitie vaječných škrupín ako mini kvetináčov - siatie 
semien.

17. Využitie vaječných škrupín - vyhľadávanie informácii, 
projekty.

18. Zisti ktoré vajce je surové a ktoré uvarené.

19. Ponorenie vajca do octu, pozorovanie.

20. Poznáš cícer? - pečený chutí vynikajúco.



Život pstruha a jeho rozmnožovanie

• Počet zapojených žiakov: 46

• Ročníky: 1. roč. - 2. roč.

• Stručný popis:

Ráno prišiel do našej triedy ujo Libor - poľovník a rybár. Deti čakalo v 
triede prekvapenie - živý pstruh dúhový. 

Pozorovali sme ho vo vode, rozprávali sme sa o jeho živote v našich 
sladkovodných vodách, rozprávali sme sa o rozmnožovaní. Deti veľmi 
zaujal pojem "ikry".

Neskôr pri pitvaní vedeli tento pojem pekne použiť. Pozreli sme si 
edukačné video o našich sladkovodných rybách. Deti najviac zaujala 
šťuka.



Život pstruha
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Ukážka jednotlivých častí ryby

• Počet zapojených žiakov: 46

• Ročníky: 1. - 2. 

• Stručný popis: 

Ujo Libor ( rybár) veľmi citlivo a humánne deťom vysvetlil, ako sa ryba 
usmrcuje. Prihliadali sme na citlivosť niektorých detí. Za pár sekúnd 
bola ryba usmrtená a začali sme ju deliť na jednotlivé časti. Po jej 
otvorení ujo Libor povyberal vnútornosti a vysvetlil deťom, ktorá časť 
sa ako volá. Mnohé časti ryby vedeli už pomenovať - pečeň, žiabre, 
ikry. Odhadovali sme, koľko ikier asi môže mať táto samička. Deti mali 
celkom pekný odhad: 300 – 400 ikier.

Mnohé z detí prekonali svoj strach, prišli na to, že zvieratá nám slúžia 
ako potrava, a preto je usmrtenie zvieraťa za účelom potravy celkom 
prirodzené.



Ukážka jednotlivých častí ryby



Príprava pečenej ryby

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis: 

Ryba ako potrava nie je u detí veľmi populárna, preto sme sa rozhodli 
ju zatraktívniť a priblížiť deťom v priamom prenose.

Rybu sme za odbornej pomoci uja Libora vykostili, umyli a nasolili.

Pripravili sme ju na panvici na masti s cibuľkou (z výpeku sme získali 
rybiu masť, ktorú sme ochutnali na chlebíku ďalší deň ráno).

Deti touto aktivitou zistili, že ryba sa dá veľmi rýchlo a jednoducho 
pripraviť ako chutný a zdravý pokrm.
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Zdravá príprava aljašskej tresky

• Počet zapojených žiakov: 46

• Ročníky: 1., 2.

• Stručný popis:

Počas prípravy pstruha sme si ukázali aj prípravu morskej ryby -
aljašskej tresky. Tu sme použili parný hrniec len s kvapkou olivového 
oleja.

Treska bola rýchlo hotová a žiaci tak mohli porovnať chuť dvoch rýb 
súčasne.



Zdravá príprava aljašskej tresky



Starý otec - rybár

• Počet zapojených žiakov: 46

• Ročníky: 1., 2.

• Stručný popis:

Do vyučovacieho procesu sme zapojili aj ďalšiu generáciu a žiaci uvítali 
hosťa na hodine. Učíme sa celý život.

Mesiac október, je aj mesiac úcty k starším. Boli sme veľmi radi, že 
dedko si na nás našiel čas a prišiel nám odovzdať svoje rybárske 
skúsenosti a nielen tie, aj tie kuchárske.

Žiaci sa tak mohli pýtať o rybách rôzne netradičné otázky a dedko 
Libor si pre nich pripravil aj rôzne hádanky súvisiace s rybami.



Starý otec -
rybár



Strukoviny kreatívne

• Počet zapojených žiakov: 15

• Ročníky: 2.

• Stručný popis:

O tom, že strukoviny môžeme využiť aj na kreatívne účely nás 
presvedčili naši druháci.

Použili ich ako dekoračný materiál na vyzdobenie jesennej tekvice.

Táto aktivita nemala len estetický efekt, žiaci si pri nej dôkladne 
precvičili svoje vedomosti o strukovinách a pekne sa ich všetky naučili 
rozoznávať.

V neposlednom rade si precvičili aj jemnú motoriku.
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Výroba strukovinového pexesa na anglickom jazyku

• Počet zapojených žiakov: 18

• Ročníky: 6.

• Stručný popis:

Poznať strukoviny v slovenskom jazyku robí niektorým žiakom ešte 
stále problémy.

To, že sme ich to chceli naučiť v anglickom jazyku bola teda poriadna 
výzva.

Pexeso si museli sami vyrobiť, nakresliť a nájsť a napísať správny názov 
každej strukoviny po anglicky.

Výsledkom boli vkusné obrázky a obohatená slovná zásoba.



Výroba
strukovinového/mäsového
pexesa na anglickom jazyku



Druhy mäsa po anglicky

• Počet zapojených žiakov: 18

• Ročníky: 6.

• Stručný popis:

S názvami druhov mäsa po anglicky sa žiaci v učebniciach v škole 
väčšinou nestretnú.

Bola to teda výzva a zvládli ju perfektne, názvy jednotlivých druhov 
mäsa si vyhľadali v slovníku.

Na pexesové kartičky nakreslili perfektné obrázky a svoju slovnú 
zásobu obohatili o druhy mäsa v angličtine.



Druhy mäsa po anglicky 



Mandalove rybky

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2.

• Stručný popis:

Výtvarná činnosť na prvom stupni je veľmi potrebná a efektívna, 
neposední žiaci si konečne môžu sadnúť na stoličku ,,posvojom,, a 
kreatívne tvoriť.

Presne takto sa uvoľnili aj pri vymaľovávaní rybiek.

Striedaním rôznych farieb v maličkých dielikoch rybiek si cibrili zmysel 
pre detail a jemnú motoriku.



Ryba - očami druháka 
Vilka



Čo viem o rybe - pracovný list

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis:

Na konci vyučovania si žiaci overili svoje poznatky a vedomosti získané 
praktickými ukážkami v pracovnom liste.

Aby si aj počas týchto praktických aktivít precvičili písanie, k dnešnej 
zaujímavej téme o rybách ich to aj veľmi bavilo.



Čo viem o rybe -
pracovný list



Vajcia – porovnanie domáceho a kúpeného vajíčka

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis:

Zdravé suroviny nie sú takou samozrejmosťou. Mohli sme sa o tom 
presvedčiť aj pri skúmaní a porovnávaní domáceho vajíčka a toho z 
obchodu. 

Ich rozdiely vo veľkosti žĺtka, farbe, chuti,... Najľahším indikátorom 
rozdielnosti bolo značenie kupovaných vajec číslom na škrupine.



Vajcia – porovnanie domáceho a kúpneho vajcia



Vajcia – porovnanie domáceho a kúpneho
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Príprava raňajok - praženica a volské oko

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis: 

Pri porovnávaní domácich a kupovaných vajec sme sa rozhodli, že tieto 
vajcia využijeme vo svoj prospech a obohatíme sa o dávku proteínov. 
Pripravili sme si chutné raňajky - praženicu a volské oká. Takéto 
raňajky deťom veľmi chutili.
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Výroba peelingu z vaječných škrupín

• Počet zapojených žiakov: 40

• Ročníky: 7.

• Stručný popis:

Aj zbytky z potravín, ktoré už nevyužijeme ako jedlo nám ešte stále 
môžu a vedia perfektne poslúžiť.

Toto sme si ukázali aj na biológii pri siedmakoch.

Mažiarom rozdrvené vaječné škrupiny môžeme zmiešať s denným 
krémom a urobíme si tak perfektný lacný peeling na tvár, alebo na 
telo.

Dievčatá v siedmom ročníku sa už viac zaujímajú o kozmetiku, preto 
im toto využitie padne vhod.
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Výroba hnojiva z vaječných škrupín

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2.

• Stručný popis:

V domácnosti nám pri varení často zostane množstvo prázdnych 
rozbitých škrupín, ktoré nám je ľúto vyhodiť. Ako ich môžeme ešte 
využiť? No predsa tak, že ich rozdrvíme na prášok a pohnojíme ním 
izbové kvety.

Vedieme deti k využívaniu prírodných zdrojov aj pre účely hnojenia.



Výroba hnojiva z 
vaječných škrupín



Hnojenie rastlín hnojivom z vaječných škrupín

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis:

Škrupinky môžeme použiť ako hnojivo aj na vonkajšie rastliny.

Tu je žiadúce, aby škrupiny neboli rozdrvené na úplne jemný prášok. 
Takého hrubšie škrupiny slúžia aj na odohnatie slizniakov, ktoré sa by 
nám chceli skonzumovať vypestovanú úrodu.

Žiakom sa táto vonkajšia aktivita veľmi páčila, lebo boli v pohybe a 
pritom sa pýtali na názvy rôznych druhov rastlín ktoré v školskej 
záhrade pestujeme.



Hnojenie rastlín hnojivom 
z vaječných škrupín



Využitie vaječných škrupín ako mini kvetináčov - siatie 
semien
• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2. 

• Stručný popis:

Po aktívnom skúmaní vajíčok nám zostalo veľa polovičných škrupín, 
ktoré sme využili ako mini kvetináče a zasadili sme si do nich bylinky, 
pažítku, žeruchu,....

Kvetináče nemusia byť len z plastu....

Navyše nám tento škrupinkový podklad poslúži ako štartovacie hnojivo 
po presadení do väčšieho kvetináča.

Pozorovanie semien rôznych druhov rastlín bolo tiež pre žiakov veľmi 
podnetné.



Využitie vaječných
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Využitie vaječných škrupín - vyhľadávanie informácii, 
projekty

• Počet zapojených žiakov: 40

• Ročníky: 7.

• Stručný popis:

Žiakom siedmeho ročníka bola zadaná úloha nájsť čo najviac 
informácií ako a na čo všetko môžeme využiť vaječné škrupinky.

Informácie mohli vyhľadávať na internete a z týchto zistení mali 
vytvoriť plagátik s obrázkami, kresbami a heslovitými informáciami.

Nakoniec museli svoje plagátiky prezentovať pred svojimi spolužiakmi, 
čím si cibrili svoje komunikačné schopnosti a učili sa vystupovať s 
verbálnym prejavom pred svojimi spolužiakmi.



Využitie vaječných škrupín - vyhľadávanie 
informácii, tvorba posterov



Ponorenie vajíčka do octu, pozorovanie

• Počet zapojených žiakov: 40

• Ročníky: 7.

• Stručný popis:

Na hodine chémie v siedmom ročníku sme pozorovali vajíčko 
ponorené v octe a dôkaz vápnika prítomného vo vaječnej škrupine.

Po krátkej chvíli sme videli ako sa na vaječnej škrupinke začali tvoriť 
bublinky a z vajíčka unikal vzduch. Bolo vidno ako sa vajíčko vznáša z 
dna pohára nahor.

Na hodine sme si tiež ukazovali ako rozoznáme uvarené vajce od 
surového rôznymi spôsobmi - točenie na stole, presvietenie baterkou.

Po rozbití sme pozorovali vnútorné zložky a vlastnosti vajíčka.



Ponorenie vajíčka do octu, pozorovanie



Poznáš cícer? - pečený chutí vynikajúco

• Počet zapojených žiakov: 16

• Ročníky: 2.

• Stručný popis:

Strukoviny u detí nie sú veľmi populárne jedlo, hlavne, ak ide o rôzne 
prívarky a omáčky.

Na vyučovaní sme preto vyskúšali jednu z menej tradične používaných 
strukovín v našich kuchyniach.

Cícer sme upiekli v teplovzdušnej rúre a chutil fantasticky. Niektorí 
žiaci túto strukovinu ochutnali prvýkrát a prirovnávali ju k chuti 
orieškov.

Nuž teda výborná náhrada za čipsy k telke je hotová a navyše plná 
bielkovín.



Poznáš cícer? -
pečený chutí 
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Cirkevná základná škola 
sv. Gorazda v Námestove

• Komenského 1098, 029 01 Námestovo

• celkový počet žiakov školy, ktorí sa do aktivít k vyhlásenej
dennej téme zapojili 140

• najaktívnejšiu triedu dennej témy 2. C., 16 detí,

• názov vyhlásenej dennej témy, ku ktorej je súťažný príspevok
spracovaný: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

• Počet žiakov školy: 370


