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          Začal sa bežný deň v škôlke, deti sa prezuli do papúč, naraňajkovali sa a išli sa hrať 

s autíčkami, bábikami a všetkým možným aj nemožným. Odrazu im hranie prerušila pani 

učiteľka so slovami: ,,Tak deti, odložte hračky a prečítame si novú knihu o púšťach. 

Na púšťach nie sú žiadne autobusy, vlaky, autá, ba ani bicykle. Ľudia sa pohybujú pešo alebo 

na ťavách. No púšte sú aj napriek tomu veľmi zaujímavé a výnimočné, a to napr. svojimi 

pyramídami, ktoré sú pre nás veľkou záhadou. Tak, a to je na dnes všetko, deti.“ ,,Nieee!“ 

ozvalo sa triedou. ,,No, ak sa vám to páčilo, môžeme si po obede vyrobiť obrázky púšte 

s pyramídami a ťavami.“ ,,Áno!“ zakričala celá trieda, okrem Martinky, ktorá len tíško 

a smutne sedela v rohu pod oknom. ,,Čo sa ti stalo, Martinka?“ opýtala sa jej pani učiteľka. 

„Včera po škôlke k nám prišli Sárka a Laura so svojimi mamičkami na návštevu. Prejedli 

sa cukríkov a teraz ich bolí bruško, preto dnes neprišli.“ osmelila sa Martinka. „Vnukla 

si mi nápad, Martinka,“ povedala pani učiteľka, ,,no teraz poď na obed, sú špagety.“  

          Po obede si všetky deti, vrátane Martinky, posadali za stôl. Pani učiteľka začala: 

„Tak deti, urobíme si potravinovú pyramídu.“ ,,Akú pyramídu?“ nechápali deti. ,,Tak fajn, 

začneme odznova. Aký tvar má pyramída?“ opýtala sa pani učiteľka. ,,Trojuholník!“ kričali 

deti. ,,Správne. A ktorá časť trojuholníka je najväčšia?“ spýtala sa a ukázala na dolnú časť 

trojuholníkovej strechy domčeka na nástenke. ,,Dolnááá!“ opäť zakričali deti. ,,Správne, takže 

dole bude to, čo by sme  mali jesť najviac. Vyššie bude to, čo by sme mali jesť trochu menej. 

No a na samom vrchu bude to, čo by sme mali jesť najmenej, chápete?“ ,,Áno,“ ozvalo 

sa triedou. ,,Výborne, teraz si na papier nakreslite trojuholník a doň päť riadkov. Máte?“ 

zisťovala pani učiteľka. „Áno,“ odvetili deti spoločne. „A kto vie, čoho by sme mali jesť 

najviac?“ Prihlásil sa Jurko. ,Je to pečivo?“ opýtal sa nesmelo. „Správne. Takže na spodku 

pyramídy bude pečivo. Vezmite si časopisy a povystrihujte z nich všetky obrázky s pečivom, 

ktoré nájdete, a potom to nalepte do spodného riadku vášho trojuholníka. Jurko, tvoja mamka 

je pekárka, však? Vieš nám o pečive niečo povedať?“ ,,Áno“, nadýchol sa Jurko. „Pečivo 

sa vyrába z múky a múka sa vyrába zo pšenice. Najprv ľudia piekli chlebík na kameni, potom 

vynašli pec. Za hlavné európske obilniny sa dá označiť žito a pšenica.“ „Výborne, Jurko, 

to stačí. Tak deti, a čo bude predstavovať ďalšie poschodie?“ zisťovala pani učiteľka. 

Prihlásili sa dvojičky Tamarka a Barborka: „Ovocie a zelenina,“ povedali svorne. „Skvelé, 

počula som, že vaši starí rodičia majú farmu, je to pravda?“ „Áno,“ odpovedala Barborka. 



„Určite nám aj vy viete o ovocí a zelenine niečo povedať.“ Rozprávať začala Barborka: 

„Ovocie je veľmi zdravé a chutné. Náš dedko, ktorý sa na farme stará hlavne o ovocné 

stromy, vraví, že ovocie z ich farmy a z obchodu sa výzorom až tak nelíšia, ale ak dáte jablko 

z obchodu a jablko z farmy do igelitového vrecúška, tak to z farmy zhnije rýchlejšie. Pretože 

to z obchodu sa strieka, aby vydržalo čo najdlhšie, a preto si ovocie z obchodu musíme 

pred tým, ako ho zjeme, umyť. Inak nás môže bolieť brucho. Nestriekaným produktom 

z farmy sa hovorí bio.“ „Super. A čo zelenina?“ opýtala sa učiteľka. „Zelenina je takisto 

zdravá, ale väčšina detí ju nemá rada,“ začala Tamarka. „Naša babka, ktorá pestuje v záhrade 

hlavne zeleninu, povedala, že zeleninu delíme na: listovú (kapusta, kel, rukola, šalát a špenát), 

hlúbovú (karfiol, brokolica a kaleráb), plodovú (uhorka, paradajka, paprika, tekvica), 

cibuľovú (cesnak, cibuľa, pažítka, pór), koreňovú (mrkva, petržlen, cvikla, repa) a strukoviny 

(sója, fazuľa, hrach a šošovica). „Výborne deti. A čo bude v ďalšom riadku?“ zisťovala pani 

učiteľka. Prihlásila sa Saška: „Mliečne výrobky?“ „Áno, povieš nám o nich niečo, Saška?“ 

spýtala sa učiteľka. „Medzi mliečne výrobky patria: mlieko, syr, bryndza, tvaroh a maslo. 

To všetko sa  vyrába z mlieka, ktoré pochádza od kráv, kôz a oviec. Moja teta tiež žije 

na farme a takéto veci predáva.“ „A čo bude na ďalšom poschodí pyramídy?“ zisťovala pani 

učiteľka. „Mäso!“ vykríkol Vladko. „Áno, ale nabudúce sa prihlás, Vladko. Tak nám teraz 

niečo o mäsku porozprávaj,“ povedala pani učiteľka. „Môj ocko je mäsiar a povedal, 

že je viac druhov mäsa: bravčové, hovädzie, hydinové, rybie, ...  Najlepšie sú podľa mňa 

klobásky,“ doplnil Vladko. „Tak deti, a teraz si do najmenšej časti trojuholníka nakreslite vašu 

obľúbenú sladkosť,“ vyzvala deti pani učiteľka.   

          „Deti, poďte na olovrant!“ ozvalo sa z kuchyne. „Jupííí!“ všetci sa rozbehli do kuchyne. 

Tak vznikla „prvá slovenská pyramída“. 


