
„Naše 

slivkové 

hody“



❖ Zaujímavosti o zelenine, ovocí a orechoch
❖ Príprava sliviek na spracovanie
❖ Stanovištia „Slivkových hodov“
❖ Slivkové gule
❖ Maľované obrusy – slivkový motív
❖ Pravý slivkový lekvár ako od babičky
❖ Ozdobné obrúsky na lekvárové poháre
❖ Sušenie sliviek
❖ Zaváranie sliviek 
❖ Slivkový sirup
❖ Slivkový koláč
❖ Chutné jednohubky
❖ Šikovné ručičky - maľovanie
❖ „Zázračné“ slivkové kôstky
❖ Kompostujeme
❖ Príprava záhrady na ďalšiu sezónu



„Ráno si naši žiaci 

vypočuli podrobnosti o aktivitách, ktoré ich čakali

na našich školských SLIVKOVÝCH HODOCH. 

Prezentácia o zelenine, ovocí a orechoch

poriadne preverila ich vedomosti.

No napokon boli úspešní všetci naši žiaci, 

poznajú dobre nielen ovocie, ale aj zeleninu, keďže 
si ju v našej škole sami pestujeme.“

Zúčastnili sa: Všetci 
žiaci



Slivky aj zemiaky, použité počas 
našich slivkových hodov, pochádzajú 
z našej školskej záhrady. Naši žiaci 
sa podieľajú pri pestovaní zemiakov 
od začiatku – od sadenia, ohŕňania, 
ošetrovania až do konca - vyberania 
zemiakov. Rovnako sa zaúčajú aj do 

každoročnej údržby stromov –
orezávanie a strihanie stromov.



Slivky sme striasli zo stromu, 

pozbierali zo zeme, dôkladne umyli 

a odkôstkovali

Ročníky: 8. A, 8.B, 7.B, 6.A, 6.B – spolu 20 žiakov



Slivkový koláč Slivkový kompót Slivkový lekvár Slivkový gule Slivkový sirup

Sušenie sliviekMaľovanieMaľované obrusyObrúsky na poháre



Suroviny:
Cesto:
900g zemiaky varené v šupke
300g múka polohrubá
1ks vajce
1/2KL soľ

Posýpka:
Strúhanka, cukor a maslo

Ročníky: 
8.B, 6.A, 6.B 

spolu 7 žiakov





Vlastnoručne obšité a 
namaľované obrúsky so slivkovým 

motívom, jednoducho musia 
urobiť každej správnej gazdinej 

radosť.

Ročníky: 7.A, 7.B, 6.B – spolu 5 žiakov



Príprava slivkového lekváru v kotlíku:

Dobre umyté slivky vykôstkujeme, nadrobno 
nakrájame a dáme do kotla. Tradičný a kvalitný 
lekvár sa varí aj niekoľko hodín a je naozaj veľmi 
dôležité ho stále miešať, aby neprihorel. Dokáže sa 
pripáliť nielen na dno kotla ale aj po stranách, 
takže si pri jeho varení treba skutočne zamakať. 
Pripálený lekvár chytí horkastú chuť a to sme my 
nechceli, tak sme sa striedali pri jeho varení. 
Množstvo pridaného cukru je na každom ako mu 
chutí, my sme nedávali, pretože to nebolo potrebné. 
Pridali sme aj trošku škorice, ktorá lekvár krásne 
rozvoňala.
Po dovarení sme ho ešte zahorúca naliali do 
sterilizovaných pohárov a zakryli dekou. Takto 
pripravený lekvár vydrží aj niekoľko rokov. Zúčastnili sa: Všetci 

žiaci





V našej škole nenechávame nič na náhodu 
a všetko sa snažíme dotiahnuť do zdarného konca.

Platí to dokonca aj o lekvárových pohároch, 
ktoré vo svojej finálnej podobe dostali svojský štýl.

Ročníky: 1.A, 2.A, 4.A – spolu 10 žiakov



Sušené slivky obsahujú prírodné cukry, ale aj množstvo 
vitamínov a minerálov. Dokonca ešte aj výrazne posiňujú
hustotu kostnej drene, preto sme sa rozhodli  urobiť si 

slivkovú zásobu na zimu. 

Ročníky: 1.A, 2.A, 4.A – spolu 10 žiakov



Suroviny:
slivky zrelé
1 liter  voda
500g   cukor

Postup: Slivky sme umyli, rozpolili a kôstky 
vyberali. Uložili do čistých pohárov. Zaliali 
nálevom, uzatvorili vyvarenými viečkami a 
sterilizovali pri teplote 180°C 20 minút. 
Potom sme poháre vybrali a otočili hore 
dnom. Prikryli a nechali vychladnúť. 
Poháre skladujeme v tmavej 
a chladnej miestnosti.

Nálev: Z jedného litra vody a 500g 
kryštálového cukru sme uvarili sirup.

Ročníky: 1.A, 2.A, 4.A – spolu 10 žiakov



Suroviny:
2kg     slivky
500g  cukor
3g      kyselina 

citrónová

Postup: Slivky sme poriadne 
očistili, umyli, vykôstkovali a 
rozpučili. Nechali ich chvíľu v 
prikrytom hrnci. Potom ich 
priviedli pod bod varu, 
prepasírovali cez sitko. 
Primiešali cukor, kyselinu 
citrónovú a opäť sirup 
zahriali. Hotový horúci sirup 
naliali do fľašiek, uzavreli ich 
a nechali vychladnúť.

Ročníky: 1.A, 2.A, 4.A – spolu 10 žiakov



Suroviny:
2 hrnčeky    polohrubá múka
1 hrnček      cukor
1 hrnček      mlieko
1/2 hrnček   Hera roztopená 
2 ks              vajcia
1 ks               kypriaci prášok do pečiva
600 g            slivky, čím viac, tým lepšie
posýpka v pomere maslo, cukor, 
hrubá múka 1:1:1

Postup: Všetky suroviny sme zmiešali v miske. 
Na plech sme dali papier na pečenie. Cesto sme 
vyliali na plech. Slivky sme umyli, osušili, 
rozpolili a vybrali kôstky. Slivky dali na cesto 
kožou dole. Z hrubej múky, cukru a masla sme 
pripravili zmiešaním posýpku. Túto sme 
vysypali na koláč a plech s koláčom dali do 
vyhriatej rúry na 180 st. Koláč sa piekol cca 
40 min. 

Ročníky: 7.B, 4.A,– spolu 6 žiakov





Chceli sme ochutnať lekvár, ktorý sme si navarili.  A čo s tým?
Narobiť chutné jednohubky a ešte sa o ne podeliť s ostatnými. Dobrú chuť!

Ročníky: 
8.A, 7.B, 

4.A,

spolu 
6 žiakov



V našej škole máme malých umelcov pre ktorých je pastelka 
neoddeliteľnou súčasťou každého dňa a preto bez kreslenia 

a maľovania by sa predsa nemohli zaobísť ani naše slivkové hody.

Ročníky: 
7.A, 7.B, 

6.A,

spolu 
6 žiakov



Kôstky zo sliviek nám 
bolo ľúto vyhodiť a 
tak sme si z neho 

vyrobili pekný jesenný 
obrázok.

Ročníky: 
7.B

spolu 
4 žiaci



V našej škole sa učíme, že kompostovaním 
biologických odpadov aj šetríme peniaze školy. 

Kompost pozitívne vplýva na kvalitu pôdy. Ten vracia 
hodnotné živiny do pôdy, čím udržuje a zvyšuje 

kvalitu pôdy a jej úrodnosť. Je to prírodné hnojivo, 
ktoré vyhovuje našim pestovaným rastlinám – rastliny 
sú zdravšie, silnejšie a máme lepšiu úrodu. Každý 
rok si takto obohacujeme pôdu v našej školskej 

záhrade. 



Príprava záhrady na ďalšiu sezónu 
je veľmi dôležitá 

a nemala by sa podceňovať, to učíme 
samozrejme aj našich žiakov.

Už teraz sa zodpovedne pripravujeme a 
našu krásnu školskú záhradu pomaly, ale 

iste zazimovávame.



Už sa stalo v našej malej škole 
takou malou tradíciou, že sa 
pravidelne v októbri venujeme 
projektu „Hovorme o jedle“. 

Rovnako ako minulý rok, tak aj 
tento rok, sme si to spoločne na 

„Slivkových hodoch“ poriadne užili. 
Niečo nové sme sa opäť naučili a 
čo je na tom všetkom najlepšie ? 

Že nám po celý čas nezmizla dobrá 
nálada a úsmev na tvárach.



Denná téma:  Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Škola:  Špeciálna základná škola  Revúca

Typ: Špeciálna základná škola

Adresa:  Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca

Počet žiakov zapojených do dennej aktivity: 35

Najaktívnejšia trieda v tejto téme: VI.B – počet žiakov 5 


