


„Predtým, než si dnes ráno dojedol 

svoje raňajky, závisel si od polovice 

sveta!“ Martin Luther King
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Naši žiaci z 9.A, 9.B a 9.C si pozreli prezentáciu
na tému „cesta kávy“. Téma žiakov zaujala,
vypracovali projekt o tom, ako káva rastie, ako sa
zbiera, spracováva, distribuuje až nakoniec
konzumuje. Diskutovali o výhodách a nevýhodách
pitia kávy. Niektoré druhy káv mohli ochutnať.
Na záver vyhodnotili najchutnejšiu kávu.

Počet žiakov: 50

1. Cesta kávy



2. Potraviny a potravinové míle
Žiaci zo 7.D sa rozdelili do skupín
a vypracovávali projekty, na ktorých
znázornili cestu potravín. Žiaci
pracovali s obalmi potravín.
Informácie vyhľadávali na internete,
počítali vzdialenosti z krajiny pôvodu
na Slovensko. Každá skupinka
nakreslila mapu sveta, do nej
zaznačovali jednotlivé potraviny.

Počet žiakov: 24



Hru BINGO si zahrali všetci žiaci 
2. stupňa. V jednotlivých 
triedach medzi sebou zisťovali 
rôzne fakty a hľadali 
spolužiaka, ktorý sa pravidelne 
stravuje v reštaurácii, pestuje 
niektoré plody doma, 
pri nákupe dáva prednosť
slovenským výrobkom, odpad 
z potravín nevyhadzuje 
do koša, ale  dáva zvieratám 
doma / k farmárovi . . .

Počet žiakov: 342

3. Hra BINGO



8.C doma zisťovala pôvod čajov, ktoré majú 
žiaci v domácnostiach. Počas hodiny  pripravili 
projekt, pričom zistili ich rôznorodosť. Zamýšľali 
sa aj nad množstvom km, kým čaj vypijú 
v pohodlí domova. Nakoniec si uvarili bylinkový 
čaj zo 17 bylín z Kubínskej hole.

Počet žiakov: 26

4. Cesta čaju



5. Cesta našich raňajok
Žiaci zo 7.A a 7.C  si do školy priniesli obaly 
z potravín, ktoré bežne konzumujú. Kreslili 
mapu sveta, Európy, pripravili si štítky 
s jednotlivými potravinami. Štítky umiestnili 
k štátu odkiaľ potravina pochádza. Pomocou 
mierky mapy merali vzdialenosť daného štátu 
(mesta) k Slovensku. Porovnávali rovnaké 
potraviny dovezené z iných kútov sveta 
a diskutovali, o tom, že je potrebné pozerať
na pôvod a dátum spotreby.

Počet žiakov: 45



Žiaci z 3.B sa vybrali na exkurziu 
do miestnej Pekárne Dobrota. Videli 
proces výroby chleba, oboznámili sa, čo 
všetko je potrebné zaobstarať
pred samotným pečením. Okrem 
pekárov spoznali aj cukrárov, ktorí 
žiakom predviedli ako pečú koláče. 
Žiaci ochutnali čerstvý rožok a veterník. 
Exkurzia u žiakov vyvolala pozitívny 
ohlas.

Počet žiakov: 17

6. Od zrnka k chlebu



7. Lokálne potraviny
Žiaci 2. stupňa začali deň spoločnými, 
zdravšími raňajkami. Každý žiak 
priniesol jednu lokálnu potravinu 
dopestovanú na Slovensku. Nachystali si 
chutné domáce šaláty, nátierky 
a podobne.
Žiaci tak chceli podporiť miestnych 
dodávateľov a zároveň poukázať, že 
potraviny zo Slovenska môžeme mať
na svojich stoloch v priebehu pár hodín, 
kdežto jedlo zo sveta za nami môže 
cestovať aj pár týždňov.

Počet žiakov: 342



Žiaci z 8. C si do školy priniesli potrebné suroviny 
na kváskové lievance s ovocným šalátom. Všetky 
ingrediencie žiaci doniesli len od lokálnych 
dodávateľov. Vyhli sa potravinám, ktoré cestujú 
na Slovensko dlhšiu dobu. Žiaci diskutovali, čo všetko 
sa deje s potravinami, kým prídu na Slovensko. 
Rozprávali sa, prečo je dobré kupovať potraviny 
v lokálnych obchodoch, prípadne od miestnych 
farmárov, či pestovať doma.
Na záver si pochutnali na domácich lievancoch.

Počet žiakov: 26

8. Kváskové lievance



Naši žiaci zo 6.B si pozreli video o potravinách, ktoré 
prichádzajú na Slovensko zo zahraničia. Dozvedeli sa, čo 
všetko musia s tovarom urobiť a ako ho zabezpečiť, aby 
prišiel na Slovensko v dobrom stave. Zistili, že je vhodné 
vyberať si radšej potraviny, ktoré sú dopestované 
a dochované u nás na Slovensku. Tiež sa rozprávali 
o značke FAIRTRADE, prečo vznikla a čo je jej cieľom. 
Získané poznatky žiaci využili pri tvorbe projektu.

Počet žiakov: 28

9. Čo sa u nás vypestuje?



Žiaci z 8.A pozerali film – „Zachráňte 
potraviny“, ktorý bol zameraný 
na plytvanie a znehodnotenie potravín. 
Následne diskutovali, prečo si potraviny 
nevážime aj keď precestujú kilometre, aby 
sa dostali k nám do obchodu. Prečo nimi 
plytváme a ako by sme mohli prispieť
k šetreniu potravín. 

Počet žiakov: 22

10. Zachráňte potraviny



Žiaci zo 4.C diskutovali o orechoch -
lieskovcoch. Prezreli si obrázky 
o lieskovcoch a pripravili si 
rozprávanie o jednotlivých etapách 
rastu liesky a lieskových orechov. 
Následne sa zamýšľali, či obrázková 
cesta lieskovcov k spotrebiteľovi bola 
dokončená. Zistili, že nebola, tak  ju 
dokreslili alebo slovne doplnili.

Počet žiakov: 21

11. „Život“ lieskovcov



Žiaci z 5.A, 5. B, 5.C a 6.C zisťovali ceny 
a pôvod potravín, ktoré dostali zadané 
vo forme tabuľky. Úlohou žiakov bolo 
prejsť ponuku slovenských obchodných 
reťazcov a zvážiť, kde je daná potravina 
v ponuke za najvýhodnejšiu cenu. Nakoniec 
sa formou diskusie zamýšľali, ako cena 
ovplyvňuje dovezené a lokálne potraviny.

Počet žiakov: 109

12. Cena verzus dostupnosť



▪Názov školy: Základná škola Janka Matúšku

▪ Typ školy: základná škola

▪ Adresa: Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín

▪Počet žiakov školy, ktorí sa zapojili do aktivít: 380

▪ Najaktívnejšia trieda: 8.C  Mgr. Patrícia Zrnčíková 26  žiakov

▪ Denná téma: Odkiaľ jedlo pochádza (cesta potravín)

▪Počet žiakov školy: 718


