
Metodický list – HOVORME O JEDLE 

Denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov 

Aktivita: Slivkový lekvár v kotlíku 

 

1. Cieľ, zameranie aktivity 

• Naučiť žiakov pripraviť slivkový lekvár. 

• Oboznámiť žiakov s tradičnou prípravou slivkového lekváru a jeho využitím 
v gastronómii. 

• Upevniť u žiakov hygienické návyky. 

• Rozvíjať u žiakov manuálne zručnosti.  

• Prehlbovať u žiakov pocit zodpovednosti za svoju prácu.  

• Rozvíjať u žiakov trpezlivosť.  

Pravý tradičný lekvár sa varí na jeseň zo zrelých sliviek. Najlepšie zo sliviek, ktoré dozreli 
na strome. Plody sú už sladké, mäkké, voňavé a dužina sa mení zo žltej na oranžovú. 
Výber ovocia má zásadný vplyv na výsledný lekvár, lebo pravý slivkový lekvár sa 

NEPRISLÁDZA. 

2. Vyučovací predmet  
Vecné učenie (ročníky 1 – 9) - téma poznávanie ovocia,   - práce v záhrade, 
     - ročné obdobia,    - zdravá strava, 

      
 

Práce v domácnosti (ročníky 5 – 9)   - spracovanie ovocia  - konzervovanie ovocia 
     - príprava domáceho lekváru - zdravá strava 
 

3. Pomôcky : slivky, kotlina, drevo, varecha, poháre na zaváranie, naberačka, deka 
 

4. Príprava  
Žiakov teoreticky oboznámime s pracovným postupom. Spoločne diskutujeme 
o tradíciách v jednotlivých domácnostiach. Žiakov oboznámime s bezpečnosťou 

a správnym pracovným postupom pri manipulácii s horúcim materiálom. 
 

5. Postup / Realizácia  
Odkôstkované slivky zbavené stopky dáme do kotla a za stáleho miešania ich rozvaríme. 
Ak rozvarené slivky nezapĺňajú kotol až po vrch, dosypeme ešte odkôstkované slivky. 

Postupným varením a neustálym miešaním lekvár hustne a požadovanú konzistenciu 
dosiahne (podľa množstva) približne za 5 hodín. Podľa tradície má lekvár správnu 
hustotu ak v kotlíku „stojí“ varecha. Hotový lekvár ihneď naberáme do pohárov 

a zatvárame. Fľaštičky s lekvárom zabalíme do deky a necháme pomaly vychladnúť.  

6. Zhrnutie 

Vďaka aktivite sa žiaci naučili spracovať ovocie zo záhrady. Naučili sa trpezlivo pracovať 
a počkať na výsledok svojej činnosti. Rozvíjali si svoju manuálnu zručnosť aj vedomosti 

o ovocí a jeho spracovaní, konzervovaní a aj využití v kuchyni.  

7. Prílohy  



 

 


