
ČO NÁM POVEDIA 

OBALY POTRAVÍN?
DENNÁ TÉMA: SLEDUJ INFORMÁCIE NA OBALE POTRAVÍN



ZREALIZOVANÉ AKTIVITY

❖ Práca s obalmi – zisťovali sme, čo všetko sa dá z obalu „vyčítať“, aké informácie z nich môžeme 
dozvedieť (11 žiakov, 3. - 9. ročník ) 

❖ Vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov – práca s internetom, encyklopédiami, náučná literatúra 
o výžive, potravinách), časopismi, lokálnymi schránkovými novinami (11 žiakov, 3. - 9. ročník )

❖ Zhotovenie informačno-náučných panelov (11 žiakov, 3. - 9. ročník )

❖ PPT prezentácia, jej tvorba žiakmi, prezentovanie a zhodnotenie pred rovesníkmi 
a zdravotníkmi, diskusia k téme (vytvorenie: 3 žiaci , 9.ročník a SŠ, diskusia: 11 žiakov, 3. - 9. ročník)

❖ Umelci a ich tvorba čerpajúca námety z obalov potravín, dizajn predmetov bežnej potreby  
inšpirovaný obalmi (6 žiakov, 5. - 9. ročník)

❖ Zhotovenie návrhu obalu na potraviny ( námet celá skupina žiakov spolu, realizácia 2 žiačky -
6.ročník )

❖ Upcyklácia obalov ( 11 žiakov, 3 - 9 ročník)

Aktivity boli prispôsobené zdravotnému stavu detí, liečebnému režimu na oddelení a špecifickým 
podmienkam nemocničnej školy. Spolupracovali sme tiež so zdravotníckym personálom. 



PRÁCA S OBALMI – ZISŤOVALI SME, 

ČO VŠETKO SA DÁ Z OBALU „VYČÍTAŤ“

Prezerali sme si obaly z rôznych druhov potravín, skúmali sme, 

čo všetko sa dá z nich prečítať a zistiť o danej potravine.



VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ 

Z RÔZNYCH ZDROJOV

❖ Vyhľadávali sme informácie o obaloch, výžive a potravinách z rôznych 
zdrojov - z internetu, encyklopédií, kníh, časopisov, lokálnych schránkových 

novín...

❖ Žiaci vyberali a písali texty, ktoré dopĺňali obrazovým materiálom, vytvorili 

test zameraný na triedenie a recykláciu obalov



ZHOTOVENIE 

INFORMAČNO-NÁUČNÝCH PANELOV

❖ Zo získaných materiálov sme, rozdelení do dvoch skupín, zhotovili 

informačno-náučné panely. Skupiny si ich navzájom prezentovali 

aj s účasťou zdravotníckeho personálu. 

❖ Jeden panel je zameraný najmä recykláciu, funkcie obalov 

a podporu nakupovania slovenských výrobkov. 

❖ V druhom sme sa sústredili na význam, obsah a vysvetlenie 

jednotlivých popisných textov a znakov na obaloch.

❖ Niektoré výrazy, slovné spojenia k tejto téme si žiaci prekladali 

do anglického jazyka.



Ukážka informačných panelov



PPT PREZENTÁCIA

Skupinka žiakov vytvorila PPT prezentáciu, ktorú si pozreli  aj ostatní 

spolupacienti a zdravotníci. Nasledovala diskusia k daným snímkam:

❖ výživová hodnota potravín

❖ alergény v potravinách

❖ čo by mali a nemali obsahovať obaly na potravinách

❖ skladovanie, minimálna doba trvanlivosti a dátum spotreby

❖ značky kvality, etikety, certifikáty

❖ čiarový kód



Ukážka z vypracovanej prezentácie



TVORBA UMELCOV A DIZAJNÉROV

Venovali sme pozornosť aj tvorbe Andyho Warhola,

amerického výtvarníka so slovenskými koreňmi,

ktorý zobrazoval aj veci z každodenného života.

Tým bola i paradajková polievka v konzerve, ktorú

si zákazníci mohli kúpiť v každých potravinách.

Toto je jeho slávna Campbellova polievka :

Autor tohto peračníka sa pri jeho 

tvorbe tiež inšpiroval obalom 

od mlieka:



NÁVRH OBALU

Zhotovili sme si vlastný obal, ktorý sme si spoločne navrhli. Je to obal

na vymyslené mlieko, „zlepšujúce náladu a obsahujúce dôležité pozitívne

ľudské hodnoty“, na ktorých sme sa tu na oddelení spoločne zhodli.



UPCYKLÁCIA OBALOV

❖ Obaly z potravín často upcyklujeme, využívame pri tvorivých, 

výtvarno-pracovných aktivitách.

❖ Z použitých obalov sa ešte dajú vytvoriť pekné dekoračné, 

darčekové, ale aj praktické 

úžitkové predmety. 



 Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra s organizačnou zložkou:

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, 

Nitra

Typ školy: základná škola pri ZZ

 Adresa: Špitálska 6, 94901 Nitra

 Počet žiakov zapojených do aktivít: 11

 Denná téma: Sleduj informácie na obale potravín

Počet žiakov základnej školy pri ZZ sa v priebehu školského roka mení.


