
Metodický list 

Sleduj informácie na obale potravín 

Čo nám povedia obaly potravín? 

 

Aktivita: Vypracovanie informačno-náučného panelu 

 

 Cieľ: Žiak vie aplikovať vedomosti z prírodovedy, biológie, chémie, anglického jazyka 

environmentálnej výchovy a IKT. Dokáže sa orientovať v problematike potravinových obalov,  

v informáciách vytlačených na obaloch, pracovať s nimi, aplikovať ich v bežnom živote.  

Žiak sa učí kooperovať s jednotlivými členmi tímu, diskutovať na danú tému, prezentovať 

výsledok svojej práce.  

Aktivitu môžeme uskutočniť so žiakmi 1. a 2. stupňa  základných škôl v rámci viacerých 

vyučovacích hodín – počas dopoludnia. Cieľom aktivity je pozitívna zmena postojov žiakov 

k informáciám na  potravinových obaloch. Zlepšenie práce s prekladovými slovníkmi v knižnej 

i elektronickej podobe. Žiaci absolvujú teoretickú i praktickú prípravu; individuálnu a skupinovú 

prácu; diskusiu i praktické činnosti – tvorba a prezentovanie informačno-náučného panelu. 

  

Vyučovací predmet: prírodoveda, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie 3. a 4. ročník ZŠ, 

biológia, chémia, anglický jazyk 5.- 9. ročník ZŠ 

Pomôcky: notebook; internet; encyklopedická, populárno-náučná literatúra; noviny/časopisy 

venujúce sa daným témam; biely a farebný papier; obaly z potravín; písacie potreby; fixky; 

pastelky; farebné perá; temperové farby; štetce; kartón; nožnice; lepidlo; tlačiareň; kopírka 

 

Príprava: Metódy práce: rozhovor, diskusia, individuálna/skupinová práca, interview.  

            Formy práce: projektové vyučovanie  

Pripraviť si obrazový, textový materiál k informačno-náučným panelom: Čo nám povedia obaly 

na potravinách a  Informácie na obaloch potravín.  

 

 

Postup / Realizácia:   

1. Prípravná fáza: Rozhovor so žiakmi o ich skúsenostiach s čítaním textu na obaloch potravín, o ich 

doterajších vedomostiach o informáciách, ktoré obaly obsahujú,  ale aj o možnostiach  ich recyklácie. 

Návrh na vytvorenie panelu k téme: „Sleduj informácie na obale potravín”, ktorý by informoval 

a zároveň propagoval u detských pacientov i dospelých význam čítania textov na obaloch a tým 

získavania  ďalších poznatkov o konkrétnych balených potravinách. 

2. Hlavná časť: Žiaci sa rozčlenili do skupiniek, niektorí pracovali aj individuálne. Rozdelili  

si úlohy. Jedni vytvárali nadpis na kartón a maľovali ho. Ďalší ručne písali texty, ktoré predtým 



vyhľadávali a spracovávali z dostupných materiálov. Iní hľadali potrebné informácie na internete 

a tiež ich prepisovali/spracovávali. Kreslili, vystrihovali cieľuprimerané obrázky. Získané 

napísané, vytlačené, kopírované, nakreslené, vystrihnuté súčasti panelu zhromažďovali a postupne 

nalepovali na kartón. Zároveň spolu komunikovali. Učili sa vypočuť si názory/postoje iných,  

akceptovať ich, argumentovať svoje názory, kooperovať, dosiahnuť spoločnú dohodu o diele.  

3. Záver: Vytvorený panel predstavili – prezentovali pred ostatnými pacientmi i zdravotníckym 

personálom. Na základe informácií  na paneloch spontánne vytvorili  žiaci  zo stredných škôl  

pre svojich spolupacientov zo základných škôl  PowerPoint-ovú prezentáciu, kde boli bližšie 

vysvetlené niektoré pojmy, značky, symboly použité na paneloch. Prezentáciu  potom tiež  ukázali 

ostatným deťom i zdravotníckemu personálu. 

 

Zhrnutie:  

Deti si uvedomili, že informácie na obaloch potravín sú pre nich ako spotrebiteľov a pre ich 

zdravie dôležité. Je potrebné ich čítať a využívať. Naučili sa orientovať v danej problematike, 

vyhľadať si informácie z dôveryhodných zdrojov. Dozvedeli sa o dostupných spôsoboch 

a praktických možnostiach recyklácie obalov, ich vhodného využitia upcyklovaním. Získali 

skúsenosť ako túto tému ďalej propagovať. Rozvíjali nielen svoje vedomosti, praktické 

skúsenosti, ale aj sociálne zručnosti. Aktivita mala aj diagnostický a terapeutický význam. 

 

 

Prílohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


