
 

Hovorme o jedle 

Trieda: IV.C 

Téma: Odkiaľ jedlo pochádza (cesta potravín) 

 

Názov aktivity: Lieskovce - zdravé chrumkanie 

Cieľ:  

- Vedieť, ako sa pestujú (rastú) lieskové orechy, dokončiť chýbajúcu záverečnú etapu cesty 

orechov k spotrebiteľovi – pri poľnohospodárskom pestovaní (balenie, rozvoz do obchodov),  

-  poznať využitie orechov v potravinárstve alebo doma v kuchyni a ich význam pre zdravie 

človeka, ale aj nebezpečenstvo alergie na orechy, 

- rozdeliť daný počet orechov na rovnaké diely.  

Predmet: pracovné vyučovanie, prírodoveda, triednická hodina, matematika 

Pomôcky: lieskovce, obrázky opisujúce etapy rastu lieskových orechov, pracovný list - Zlomky 

Priebeh: 

- Rozhovor – učiteľ zisťuje, čo žiaci vedia o orechoch  

- Žiaci budú pravdepodobne poznať lieskovce, ktoré im učiteľ prinesie a pomenujú ich  

- Žiaci si prezrú obrázky pod spoločným názvom Lieskovce a pripravia si rozprávanie 

o jednotlivých etapách rastu liesky (strom) a lieskových orechov (plody) – úloha č. 1.  

 

 
 



- Žiaci si premyslia si, či obrázková cesta orechov k spotrebiteľovi je dokončená. Pokiaľ nie je, 

nakreslia ju alebo slovne doplnia – úloha č.2. 

- Žiaci si premyslia si, či obrázková cesta orechov k spotrebiteľovi je dokončená. Pokiaľ nie je, 

nakreslia ju alebo slovne doplnia – úloha č.3. 

- Žiaci doplnia tabuľku, v ktorej uvedú využitie orechov v potravinárskych prevádzkach 

a v domácej kuchyni. 

 

 
 

- Pracovný list – vypracovanie: delenie čísla 18 na tretiny a šestiny a delenie čísla 20 na štvrtiny 

a pätiny 

Spätná väzba- otázky učiteľa: Ako by ste opísali etapy rastu lieskovcov? Kde sa orechy používajú? 

Kontrola správnosti vypracovaného pracovného listu, hodnotenie učiteľa a sebahodnotenie žiakov 

Vyhodnotenie: 

Aktivita prebehla podľa plánu. Žiaci sa naučili opísať etapy rastu liesky a aj orechov, na základe 

vlastných skúseností dokázali pomenovať viac možností využitia orechov (nutela, torty, koláče 

a zákusky, bonboniéry, müsli tyčinky s orechmi, orechy s medom, orechy v čokoláde), zopakovali si 

zlomky a správne delili čísla na rovnaké časti.  

 

 

 



Zdroj obrázkov: https://www.lovehazelnuts.com/the-nut-journey 

Lieskovce 

1. Prezri si obrázky a porozprávaj, čo všetko sa musí stať, aby si  mohol lieskovce kúpiť v obchode? 

2. Chýba nejaký obrázok? Ak áno, dokresli ho alebo opíš chýbajúcu časť cesty lieskových orechov 

z orechového sadu do obchodu. 

 

Vysádzanie mladých stromčekov liesky 

 

 

Mladému stromčeku sa darí, začal rásť 

https://www.lovehazelnuts.com/the-nut-journey


 

 Stromy po troch rokoch 

  

Jar – obdobie kvitnutia 



 

Koniec leta – dozrievanie lieskovcov 

 

 

 

 

 

Dozreté orechy opadávajú, ich zber 

 

 

 

 



 

 

Radosť z bohatej úrody 

 

3. Porozmýšľaj a napíš, do čoho sa orechy pridávajú (v rôznych firmách na výrobu potravín alebo u vás doma). 

 

 
Potravinárske prevádzky 

 

 
Doma 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lieskovce – zlomky 

 

1. Rozdeľ 18 orechov na tretiny a šestiny. Podľa  vzoru tvor k obrázku pravdivé 

tvrdenia. Vzor: Jedna šestina z 18 je 3. Výpočet: 18 : 6 = 3 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Rozdeľ 20 orechov na štvrtiny a pätiny. Pracuj podľa vzoru v úlohe 1. 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Ktoré ďalšie číslo môžeš deliť na štvrtiny a aj pätiny? 

____________________________________________________________________ 


