
Metodický list – Hovorme o jedle 

Potraviny – zdroj života 

Čo mi dáva les a lúka, Kalendár 

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104 

 

1. Cieľ, zameranie aktivity  - upozorniť žiakov na to, že príroda nám poskytuje mnoho možností, ako získať 

vhodné potraviny, poukázať na to, že sa stávame príliš konzumnou spoločnosťou, závislou na marketoch, 

precvičiť si svoje zručnosti zo SJL a Prírodovedy 

 

2. Vyučovací predmet  - slovenský jazyk a literatúra ( u nás to boli 2VH ), výtvarná a pracovné vyučovanie    

( tiež 2 VH ) 

 

3. Pomôcky – encyklopédia rastlín, atlas húb, farbičky, tlačiareň, internet,  

 

4. Príprava – vyhľadať vhodné obrázky rastlín, ktoré môžeme zbierať v našich lesoch a na našich lúkach, mať 

ich vopred vytlačené, aj do zásoby, zabezpečiť dostatok encyklopédií a atlasov, napríklad zo školskej 

knižnice 

 

5. Postup / Realizácia – Žiaci na najskôr rozprávali o tom, kde všade môžeme nájsť potraviny vhodné na 

konzumáciu. Postupne sme vyčlenili obchody a supermarkety a zamerali sme sa na povolený zber húb, 

ovocia a orechov, ale aj liečivých rastlín vo voľnej prírode. Spísali sme si zoznam tých, ktoré bežne zbierajú 

aj oni, spolu s rodičmi či starými rodičmi vo svojom najbližšom okolí. Rozdelili sa do skupín, na chlapcov 

a dievčatá, a v encyklopédiách a atlasoch začali vyhľadávať informácie. Prvou úlohou bolo pripomenúť si, 

kde nájdeme abecedný zoznam, ako v ňom hľadať, aby sme zbytočne nestrácali čas listovaním celej knihy. 

Potom mali deti za úlohu vyhľadať o danej rastline základné informácie: celý názov, miesto kde sa 

vyskytuje a v akom čase sa zbiera. Tu si zase precvičili prácu s náučným textom a čítanie s porozumením, 

keďže každá encyklopédia a atlas je písaný iným štýlom. Nútilo ich to analyzovať text, spolupracovať, 

správne sformulovať zistené poznatky. Toto všetko si spisovali na papier. Potom si svoje poznatky 

navzájom skupiny porovnali, zapísali to na plagát. Skupiny sa potom spojili a časť žiakov lepila a písala na 

plagát a druhá časť žiakov vyhľadávala informácie na kalendár, ku každému mesiacu si pripisovali rastliny, 

ktoré môžeme vtedy zbierať a nakoniec vytvorili aj krásny farebný kalendár, kde si zopakovali nielen  

mesiace v roku, aj mesiace  v ročných obdobiach. 

 

6. Zhrnutie – Žiaci si uvedomili silu prírody a to, že nám ponúka mnoho možností, ako získať potraviny ako 

zdroj života, alebo na zlepšenie a podporu nášho zdravia, ako vhodný doplnok stravy v BIO kvalite, o ktorej 

sa v súčasnosti veľa hovorí. Uvedomili si aj ďalší benefit takéhoto zberu, a to je pobyt a pohyb na čerstvom 

vzduchu a navyše spolu so svojimi najbližšími, rodičmi a starými rodičmi. 

 



7. Prílohy  

 

 

                

 


