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ZOZNAM AKTIVÍT

❖Gúľalo sa, gúľalo...

❖Kráľovstvo zdravia

❖Uložme si na zimu

❖Čo mi dáva les a lúka

❖Zbieram podľa kalendára

❖Ovocníčkovia v pesničke

❖Moja mamka pečie lepšie ako tvoja

❖Ovocie a zelenina v galérii

❖Chutná galéria

❖Nemáme úrodnú pôdu na rozdávanie

❖Hladomor je výstrahou pre svet

❖Zo školského sadu

❖Byť zberačom je ľahké

❖Strava naprieč storočiami

❖Môže ma „kopnúť“ jablko?

❖„Ťažký“ chlebík

❖Polievka nás zahreje

❖Krása v odpade



GÚĽALO SA, GÚĽALO ...

Naši šikovní prváčikovia celý deň usilovne 
pracovali. Potrápili si hlavičky na hádankách o 
ovocí a zelenine, pritom si precvičili delenie na 
slabiky, a keď ich už od tlieskania boleli rúčky, 
zahrali sa na písmenkových detektívov a 
hľadali známe písmenká v ovocí a zelenine. Za 
odmenu si pozreli rozprávku Ovocníčkovia, a 
porozprávali aj jej obsah. Po toľkej práci 
vyhladli, tak si schrúmali jabĺčka, ktoré im 
mamky pripravili do svojich desiatových 
škatuliek. Nakoniec si na výtvarnej výchove 
vyrobili krásne obrázky jabĺčok a pridali ich na 
nástenku k už hotovým hruškám. 



KRÁĽOVSTVO ZDRAVIA
Druháci vedia, že ich telo je ich kráľovstvo. Preto sa rozhodli do svojho 
kráľovstva pustiť len zdravé potraviny. Najskôr sa porozprávali o tom, 
ktoré potraviny sú zdravé, ktoré nám škodia. Vedia, že aj niektoré ich 
obľúbené jedlá nie sú práve najzdravšie. Sľúbili, že ich budú papkať menej 
a pustili sa do práce na svojom kráľovstve. Najskôr vystrihli obrázky z 
letákov, potom nakreslili krásny hrad, ale aj strážcov, ktorí tam len tak 
niekoho nepustia. Nakoniec lepili potraviny na cestu do kráľovstva a všetky 
„zlé“ potraviny dostali zákaz vstupu.



ULOŽME SI NA ZIMU
Tretiaci sú už rozumní a vedia, že sa treba poriadne 
pripraviť na zimu vtedy, keď je v našich záhradách a 
sadoch všetkého dostatok. Porozprávali sa o tom, čo 
všetko pestujú rodičia a starí rodičia v záhradkách, ako 
im oni pri tom pomáhajú. Zistili síce, že najviac 
pomáhajú s papkaním, ale nakoniec predsa len 
priznali, že radi pomáhajú. Opisovali rôzne spôsoby 
odkladania zásob na zimu a vyrobili zaváraninové 
fľaše plné dobrôt.



ČO MI DÁVA LES A LÚKA
Štvrtáci sa viac zamysleli nad tým, že nemusíme 
mať potraviny len zo supermarketu, ale že často 
najlepším „supermarketom“ je sama príroda. 
Rozprávali sa o tom, čo všetko chutné a zdravé 
môžeme len tak nájsť a zbierať v našich lesoch a 
na našich lúkach. Spísali si zoznam húb a ovocia, 
ktoré najčastejšie zbierajú spolu s rodičmi, a 
pustili sa do skúmania, pri ktorom si precvičili aj 
svoje vedomosti zo slovenského jazyka. Najskôr 
ich vyhľadali v encyklopédiách, takto si precvičili 
vyhľadávanie podľa abecedného zoznamu, 
potom o nich hľadali základné informácie – kde 
ich môžu nájsť a kedy. Takto si precvičili prácu s 
náučným textom a čítanie s porozumením. 
Pracovali v skupinách, porovnali si svoje zistenia 
a zapísali to na plagát.



ZBIERAM PODĽA KALENDÁRA

Štvrtákov pri vyhľadávaní informácií v encyklopédiách zaujalo to, či by mohli niečo na jedenie 
nájsť v prírode počas celého roka. Zostavili si teda kalendár a do každého mesiaca nalepili 
obrázok a dopísali názov toho, čo by v danom mesiaci mohli v našich lesoch a na našich lúkach 
nájsť. Príjemným benefitom toho, že niečo hľadáme v prírode, je aj pobyt a pohyb na čerstvom 
vzduchu, čo naozaj všetci ocenili. Aj keď si mysleli, že v zimných mesiacoch sa v prírode nič nedá 
zbierať, boli milo prekvapení, že sa predsa len niečo, pri troche šťastia, nájde.



OVOCNÍČKOVIA V PESNIČKE

Na hudobnej výchove sa štvrtáci  
naučili autorskú pesničku našej 
pani učiteľky, zaujal ich text aj 
melódia tejto veselej pesničky. 
Zaspievali si ju naozaj s chuťou a 
radosťou. 



TEXT PIESNE OVOCNÍČKOVIA

V Zelovoci v našej obci predávajú 
banány, hneď som zašiel pozrieť na ne, 
priviezli ich z Havany.

Žlté ako mesiac svietia, do očí mi udreli, 
no Zelovoc o pol šiestej, pred nosom mi 
zavreli.

Pôjdem ráno na banány, kúpim si i 
hrozienko, na moste však bolo klzko, 
odrel som si kolienko.

Kým ho mama ošetrila, priviezli i 
pomelo, no kým som sa znova vrátil, 
vonku sa už zotmelo. 

Nestihol som dva dni v čase otváracie 
hodiny, skúsim doma vypestovať nejaké 
tie plodiny.

Zasadil som v kvetináči tri jadierka z 
jablka, vyrástla mi krásna jabloň, 
myšlienka sa ponúka...

Na námestí, keď je jarmok, stúpnem si ja 
na gánok, predám plnú debnu jabĺk, 
netreba mi ni stánok.

Za peniaze utŕžené, kúpim celý Zelovoc, 
nad ovocím, zeleninou len ja budem mať 
svoju moc!



MOJA MAMKA PEČIE LEPŠIE AKO TVOJA
V hlavnej úlohe tejto aktivity bolo jabĺčko a, samozrejme,  mamky. Vyzvali sme vopred mamičky, aby spolu 
so svojimi deťmi upiekli ich obľúbený jablkový koláč, a aby sa s ním pochválili a podelili. Pripravili sme malú 
výstavku, spojenú s ochutnávkou. Musíme povedať, že všetky koláčiky boli vynikajúce, a len sa po nich 
zaprášilo. Niektoré mamičky poslali aj recepty a veľmi milé bolo, že samé deti si od kamarátov, ktorých 
koláčik im najviac chutil, vypýtali recept. Keďže vybrať najchutnejší jablkový koláč bolo nad naše sily, všetky 
mamičky dostali diplom za najlepší jablkový koláč.



OVOCIE A ZELENINA V GALÉRII

Naši žiaci priniesli ovocie a 
zeleninu na výstavku. Aj 
keď sú ovocie a zelenina 
krásne, očaria nás farbou, 
vôňou aj chuťou, predsa 
len sme jej chceli dať ešte 
iný rozmer, a preto sme z 
nej vyrobili obraz. Nebolo 
to zo začiatku jednoduché, 
ale nakoniec fantázia a 
hravosť zvíťazila a deti 
ukázali svoju tvorivosť. 



CHUTNÁ GALÉRIA
Nedotýkajte sa vystavených 
obrazov! 

Tak toto v našej „galérii“ 
neplatí. S chuťou sme naše 
obrazy z ovocia a zeleniny 
zjedli! Najviac chutilo ovocie a 
zo zeleniny mrkvička, ale deti 
neváhali ochutnať aj surovú 
cviklu či kaleráb. Sami boli 
prekvapení, že im mnohým 
chutila. Mňam!  Dulu sme si 
vyložili na skriňu, a bude nám 
pekne prevoniavať chodbu. 



NEMÁME ÚRODNÚ PÔDU NA ROZDÁVANIE
Žiaci 8.ročníka na geografii vyhľadávali informácie o krajinách sveta, ktoré poskytujú zásoby 
potravín. Popri tom si zopakovali vedomosti o Európe a Afrike. Časť žiakov vyhľadávala na 
internete informácie o tom, čo sa pestuje v danej krajine, ktoré krajiny pestujú najviac, hľadali 
aj informácie o vývoze do sveta. Zvyšná časť žiakov získané informácie zapisovala a 
zakresľovala do slepých máp. Svoju prácu následne zhodnotili a sami došli k záveru, že naša 
Zem má čo robiť, aby nás všetkých uživila, pretože prevažná časť Zeme nám neposkytuje 
úrodnú pôdu. Nakoniec sa ešte porozprávali o tom, že by sme k úrodnej pôde mali 
pristupovať zodpovednejšie a s úctou.



HLADOMOR JE VÝSTRAHA PRE SVET

Žiaci 9.B si na angličtine pozreli krátky film 
o hladomore vo svete, o najchudobnejších 
krajinách sveta.
https://www.youtube.com/watch?v=5Kr0jLnPmsg

Vyvolalo to v nich naozaj želané emócie a 
pocity.  Diskutovali o potravinovej chudobe, 
príčinách hladomoru, následkoch a možných 
východiskách z tejto situácie. Následne 
zostavili tabuľku 5 krajín najviac 
postihnutých hladomorom, vytvorili 
kreatívny poster, v ňom popísali spôsob 
života a obživy v daných krajinách. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kr0jLnPmsg


ZO ŠKOLSKÉHO SADU
Žiaci 6. a 7. ročníka so ŠVVP nás opäť presvedčili o svojich zručnostiach. V školskom sade obrali jablká, v našich 
vyvýšených záhonoch pozbierali úrodu mrkvy, všetko, samozrejme, v absolútnej BIO kvalite. Pri oberačke 
neodolali a niekoľko jabĺk hneď zjedli, ale potom sa pustili do práce, jabĺčka pekne umyli, zbavili jadrovníkov, 
nakrájali na tenké kolieska a šup s nimi do školskej sušičky ovocia. Počas dňa kontrolovali, ako prebieha proces 
sušenia. Nasledujúci deň výsledok svojej práce ochutnali. Veľmi im chutili, sušené jabĺčka boli sladučké. Keďže 
chceli ponúknuť aj spolužiakov, tak pre nich nasušili ďalšie. Jabĺk v sade bolo dostatok aj na jablkovo-mrkvový 
šalát, ktorého tiež vyrobili viac, ako vládali zjesť, preto ho ponúkli mladším žiakom v ŠKD. Nič nevyšlo nazmar, 
pretože odpadom nakŕmili naše dážďovky vo vermikompostéri. 



BYŤ ZBERAČOM JE ĽAHKÉ

Dnešná moderná civilizácia je veľmi 
pohodlná. Je pre ňu jednoduchšie 
zabezpečiť si všetko potrebné v 
nákupných centrách. Stále menej a 
menej ľudí má záujem dopestovať si 
niečo vo vlastnej záhrade, ešte menej ich 
je ochotných hľadať potravu vo voľnej 
prírode. Pritom príroda nám ponúka 
veľké možnosti na ochranu a zlepšenie 
zdravia, či na využitie v kuchyni. O tom 
sa rozprávali žiaci 8. a 9. ročníka na 
ROP  (rodinná príprava). Následne 
vyhľadali informácie o takto dostupných 
rastlinách a vytvorili knižku Zberači a 
lovci. 



STRAVA NAPRIEČ STOROČIAMI

Žiaci 7.ročníka sa na hodine dejepisu dozvedeli 
mnoho zaujímavostí o tom, ako sa stravovali ľudia 
od najstarších čias. Vypracovali pracovný list k 
téme jedlo našich predkov. Spoznali aj zvláštne 
chute našich predkov. Zvláštne preto, že dnes by 
sme už, pravdepodobne, niečo také ani neochutnali. 
Spoznali aj plodiny, ktoré sa v súčasnosti už 
nepestujú, už nie sú súčasťou nášho jedálneho lístka. 
Trochu podrobnejšie sa oboznámili s jedálničkom 
ľudí zo stredoveku, a to naprieč spoločenskými 
vrstvami tej doby. Nakoniec si taký stredoveký 
obed nakreslili aj do zošita.



MÔŽE MA „KOPNÚŤ“ JABLKO?
Že ovocie a zelenina nemusí byť len zdrojom energie pre naše telo, ale že v sebe ukrýva aj 
oveľa zložitejšiu energiu, sa presvedčili žiaci 9. ročníka na fyzike. Vyrobili galvanický článok, 
teda jednoduchú batériu. Použili pritom jablko, dulu, kivi, mandarínku a zemiak, pár kovových 
klincov, medený drôt a voltmeter. Pri použití klincov nenamerali žiadne hodnoty, po výmene 
jedného klinca za medený drôt, už to začalo byť zaujímavejšie. Voltmeter nameral zmenu 
napätia. Žiaci tieto hodnoty zapisovali do tabuľky, namerané hodnoty si navzájom porovnali, 
diskutovali o tom, prečo sú rôzne. Príčinou bol rôzny obsah vody, ale aj nerovnaká vzdialenosť 
klincov a drôtu. Že nám ovocie a zelenina môže poskytnúť elektrickú energiu, bolo pre žiakov 
zaujímavým zistením, ale prišli aj na to, že to nestačí ani na rozsvietenie žiarovky. Škoda!



ŤAŽKÝ CHLEBÍK
Na prírodovede sa šiestaci porozprávali o tom, ako ľudia získavali potraviny v minulosti a dnes. 
Vyskúšali si vyrobiť zo semien múku, ale uznali, že je to veľmi ťažké a zdĺhavé. Pochopili, že dostať 
chlieb na náš stôl, je naozaj ťažká cesta, aj keď nám teraz pomáhajú stroje. Zopakovali si, že potraviny 
obsahujú cukry, tuky a bielkoviny, následne vyberali z prinesených semien olejniny. Skúšali z nich získať 
olej, podľa veľkosti mastnej škvrny určovali obsah oleja. Povedali si, že tuky sú zdrojom energie, že sú v 
nich rozpustné vitamíny A,D,E,K. Pomocou Lugolovho roztoku určovali prítomnosť škrobu v semenách. 
Zistili aj, že cukor – sacharóza neobsahuje zložité cukry, ktoré sú pre nás prospešnejšie. Nakoniec 
vytriedili aj bielkoviny – stavebné látky.



POLIEVKA NÁS ZAHREJE
Na krúžku Varíme, pečieme si deti 
povedali niečo o zdravej výžive, o 
sezónnom ovocí a zelenine. Zamerali sa na 
zeleninu, ktorú väčšinou nemajú radi, na 
tekvicu. Cieľom pani učiteľky bolo, 
dokázať im, že aj táto zelenina môže byť 
chutná. Uvarili si tekvicovú polievku, a 
keďže koľko ľudí, toľko chutí, tak ju 
pripravili na sladko aj na slano. A naozaj, 
niektorým chutila viac slaná, iným zase 
sladká. Tekvičku si aj upiekli, ako to kedysi 
robievali naši predkovia. Popravde, viac si 
deti pochutnali na polievke, ako na 
pečenej tekvici. Aj to je dôkaz toho, ako 
sa jedálny lístok generačne mení a vyvíja.



KRÁSA V ODPADE
To, že ľudia produkujú veľa odpadu, už deti vedia. Preto aj v našej 
škole separujeme odpad a dávame odpadu druhú šancu. Bio odpad 
putuje našim dážďovkám do vermikompostéra. Ale predsa len je 
niekedy odpad z potravín, s ktorým si ani ony neporadia. Na krúžku 
Šikovné ruky sme dali druhú šancu škrupinkám od pistácií. No 
posúďte sami, nie je v nich ukrytá krása?! Výslednú prácu s deťmi 
budeme mať, žiaľ, až nasledujúci krúžok, všetko má svoj čas a toto sa 
urýchliť nedá.



POTRAVINY – ZDROJ ŽIVOTA

Názov školy: Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104

Typ školy: základná

Počet zúčastnených žiakov:  164

Celkový počet žiakov školy: 193

Tejto aktivity sa naozaj aktívne zúčastnili najviac žiaci prvého stupňa.


