Recyklácia zvyškov
potravín a jedla z kuchyne
Čo nám zvýši v kuchyni...a čo s tým zmysluplne urobiť

Zrealizované aktivity
1.

Vytvorenie prezentácie žiakmi, jej prehliadka pred skupinou rovesníkov
a zdravotníkov, diskusia k danej problematike

2.

Práca s časopismi a internetom - vyhľadávanie informácií, diskusia k téme,
tvorba náučného informačno - propagačného panelu

3.

Zostavenie otázok do testu zo získaných informácií, spolupráca medzi
triedami/oddeleniami pri jeho riešení a vyhodnocovaní správnych
odpovedí

4.

Zhotovenie hry s kartičkami pre mladších spolužiakov

5.

Ako triedime bioodpad na Slovensku - získavanie informácií o súčasnej
situácii s triedením bioodpadu v slovenských mestách a obciach

6.

Tvorivé dielne – upcyklácia obalov z potravín

Ako sme pracovali
• Aktivity boli zamerané najmä na vyhľadávanie informácií k danej
problematike z rôznych zdrojov, na propagáciu a osvetu medzi žiakmi.
• Činnosti sme prispôsobovali zdravotnému stavu detí, liečebnému režimu
a špecifickým podmienkam nemocničnej školy. Spolupracovali sme tiež so
zdravotníckym personálom.
• Práca bola realizovaná na dvoch oddeleniach nemocnice s hospitalizovanými
deťmi, ktoré vzájomne prostredníctvom pedagógov aktívne kooperovali formou výmeny nápadov, získaných a spracovaných poznatkov i vytvorených
diel k danej téme.

Aktivita 1: Prezentácia
➢ Vyhľadávali sme na internete články, obrázky
a zaujímavé informácie, z ktorých sme vytvorili
prezentáciu na tému „Recyklácia kuchynského
odpadu.“
➢ Pozreli si ju a vypočuli naši spolužiaci
a kamaráti na oboch oddeleniach, tiež pani
učiteľky, lekári a sestričky.
➢ Viedli sme diskusiu, v ktorej žiaci i dospelí
rozprávali svoje skúsenosti a nápady k danej
problematike.
➢ Vyjadrili sa aj k obsahu prezentácie, návrhy na
zlepšenie sme akceptovali a prezentáciu ešte
vylepšili.
Počet žiakov zúčastnených na aktivite: 12
Ročníky: 4. – 9.

Aktivita 2: Propagačný panel
➢ A hľadali sme ďalej...
...vyberali zaujímavé texty
a obrázky, diskutovali...
vystrihovali, písali, kreslili,
lepili…
➢ výsledkom je panel, ktorý
poskytne poučné informácie,
rady a fakty aj ďalším
pacientom na oddelení.

Zhotovili žiaci 5.-9.ročníka,
Počet žiakov: 7

Dozvedeli sme sa veľa nového a užitočného
o triedení a recyklovaní biologického odpadu
Zistili sme napríklad:
➢ prečo je potrebné triediť odpad z kuchyne,
➢ čo patrí a nepatrí do bioodpadu,
➢ ako dlho trvá, kým sa niektoré suroviny rozložia v prírode,
➢ niečo o význame zberu a spracovaní kuchynských olejov a tukov,

➢ praktické informácie o kompostovaní...
V spoločnom rozhovore žiakov s pedagógmi aj zdravotníkmi sme si vymieňali rady
a nápady, tiež hľadali a vymýšľali spolu recepty, ako možno:
➢ spracovať zvyškov jedál,
➢ chutne spotrebovať napr. starší chlieb či pečivo.

Získané informácie, rady, recepty...
Ako zúžitkovať zvyšky chleba alebo pečiva
Vyhadzovaním starého pečiva skončia v európskych smetiakoch ročne až tri milióny ton
pečiva. Je to veľké plytvanie, pretože suchý chlieb je v mnohých prípadoch ešte možné
zachrániť a využiť. Už naše staré mamy nás učili, že chlieb sa nemá vyhadzovať....

Ako spracovať zvyšky jedla
Často krát sa stáva, že nám niečo ostane, nedoje sa a podobne.
Niekoľko rád a tipov, ako sa dá väčšinu zvyškov spracovať jedlo nevyhadzovať:
Mrazte
Jedlo , ktoré sa nedoje, dať vo vhodnej nádobke zamraziť do mrazničky a použiť
inokedy po rozmrazení ako hotové obed či večeru.
Ako spracovať prílohy?

Klasické využitie:
Ak máte väčšie množstvo staršieho pečiva, tak prvé čo vám určite napadne, je strúhanka. Tá, ktorú
kúpite v obchode je rovnaká ako tá, ktorú si viete vyrobiť doma zo staršieho pečiva. Staršie suché
pečivo rozmeľte v mlynčeku na orechy, alebo v mixéri s nožmi. Po zomletí nechajte strúhanku ešte
trošku preschnúť a potom ju nasypte do uzavretej nádoby. Ak budete mať strúhanky viac, zamrazte
ju, vydrží dlhšie. Strúhanku využijete na zahustenie guláša (namiesto múky), na obaľovanie rezňov
alebo ju pridáte do fašírok.
Zostal vám starší chlieb?
Ruku na srdce, aj pri všetkej snahe nám z času na čas chlieb zostarne. 3 dni starý chlieb, ktorý sa už
nikomu nechce jesť, to je známy problém v každej domácnosti. Nevyhadzujte ho! Existuje množstvo
receptov ako stvrdnutý chlieb využiť a pochutnať si na ňom:
➢ chrumkavé krutóny ( výborné do polievok, či ako súčasť zeleninového šalátu )
➢ hrianky
➢ chlieb vo vajci
➢ chlebové placky a fašírky
➢ chlebová polievka
➢ varená chlebová knedľa
➢ sladký toast
➢ zapekaný chlebík ( obložte chlebík podľa chuti a zapečte ho v rúre )
➢ plnka, nádievka
Staršie pečivo:
➢ zapečené rožky ( staršie rožky podľa chuti obložte šunkou, syrom, dajte zapiecť sú voňavé,
chrumkavé a veľmi chutné)
➢ vyprážané rožky vo vajíčku
➢ talianske bruschetty ( zapečený alebo opečený chlieb, či bageta, na ktorom sú paradajky,
bazalka, cesnak; pôvod tohoto jedla je známy najmenej z 15. storočia, pochádza zo stredného
Talianska, zvyčajne slúži ako raňajky alebo predjedlo; v Taliansku sa často pripravuje na grile)
Dezerty a sladké jedlá z pečiva:
➢ netradičný dezert, či sladké raňajky môžete vykúzliť z rohlíkov - napríklad rožky v mlieku,
s makom...
➢ žemľovky ( môžete pripraviť tradične na sladko, ale výborné sú aj slané žemľovky )

Ak vám ostanú zemiaky, ktoré ste uvarili v šupe, viete ich napríklad nakrájať na drobné
kocky a opiecť spolu s cibuľkou na masle. Alebo spraviť z nich spolu s cestovinou
granadír, zemiakové knedle, prípadne zapiecť s nejakou dobrou zeleninou.
V prípade, že vám ostali cestoviny, dajú sa spracovať na ďalších niekoľko spôsobov,
napríklad cestoviny s vajíčkom, tvarohom, orechami, makom...či tiež zapečené so syrom,
zeleninou...
Keď ostane ryža, vždy sa z nej dá spraviť následne rizoto, alebo nákyp.
Kompostujte
Zvyšné šupy viete kompostovať. Ak máte dom so záhradou, je to ľahké. Ak ste však
bytový, môžete si vyhradiť nádobu, ktorú budete skladovať na balkóne. Na sídliskách je
už veľa kompostérov, do ktorých sa dá takýto odpad dávať. Prípadne sa viete spojiť s
niekým, kto takýto odpad rád uvíta.
Odkladajte na vývar
Ak neplánujete riešiť predošlý bod. Je možné aj odkladať šupy zo zeleniny a mraziť.
Keď ich máte dostatok, môžete ich taktiež vyvariť a polievku potom scediť. Tu je však
potrebné zeleninu pred ošúpaním dobre umyť, aby vám medzi zubami nechrumkala.
Zvyšky mäsa
Každý zvyšok sa dobre uchytí v rizote. Alebo odrezky mäsa, kosti a všetok odpad z neho
môžete zbierať v mrazničke do jednej nádoby a keď je ich dosť, dajú sa vyvariť. Takto
si spolu s predošlým bodom viete doma spraviť vlastné bujóny, ktoré sa dajú taktiež
skladovať v mrazničke.
Pomôžu zvieratá
Ak máte zvyšky jedál a viete o niekom v okolí kto má prasiatka, alebo sliepočky, určite
sa s nim spojte. Prípadne zvyšky mäsa môžete zamrazovať a takto ich odovzdávať
niekomu, kto má psa, alebo mačky.
Zvyšky zeleniny
Ak nám niekedy ostane napríklad paprika, cuketa, rajčina, alebo špenátové listy, možete
si kúpiť lístkové cesto, alebo cesto na závin. Zeleninu nakrájať na drobno, pridať napr.
syr, šunku...a spraviť zeleninovú štrúdľu.

Aktivita 3: Test - súťaž medzi oddeleniami
➢ Zo spracovaného materiálu zostavila
dvojica žiačok test na overenie
poznatkov.
➢ Na otázky v teste odpovedali deti
(aj dospelí) na oboch oddeleniach.
➢ Autorky testu vyhodnotili správnosť
odpovedí a udelili body.

Zostavili žiačky 8. a 9. ročníka
Počet zúčastnených žiakov: 9

Aktivita 4: Hra „Kartičky o kuchynskom odpade“
Využili sme staré letáky a kartóny na
zhotovenie náučnej hry pre mladších
spolužiakov.
Úlohou je na základe poznatkov
získaných z predchádzajúcich aktivít
správne roztriediť a priraďovať kartičky
s obrázkami rôzneho odpadu
z domácnosti do dvoch skupín
(patrí - nepatrí do bioodpadu).

Hru určenú najmä pre 1. stupeň ZŠ,
vyrobili 3 žiaci, 6. – 8. ročník

Aktivita 5: Bioodpad v praxi: „Ako Slovensko triedi“
➢ Prečo je dôležité, aby biologický odpad neskončil na skládke a ako
funguje triedenie na Slovensku?
➢ Od 1.1.2021 platí na Slovensku novela zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam
povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
➢ Na webových stránkach a v regionálnych časopisoch, novinách
samospráv miest a obcí sme získavali informácie o možnostiach
a spôsoboch realizácie zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu v slovenských mestách a dedinách
( deti v našej škole sú z rôznych kútov Slovenska ).
Počet žiakov: 6 , 5.-9.ročník

„ Je to múdrosť starých generácií, ktoré prirodzený kolobeh prírody
rešpektovali. Rýchla doba nás dostala do situácie, keď tieto
prirodzené procesy dávame do úzadia a príroda nám už dáva jasne
pocítiť, že viac nevládze.“

(Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko - pre menej odpadu)

Aktivita 6: Tvorivé dielne
Okrem biologického odpadu sa v kuchyni
vyprodukuje aj veľké množstvo obalov
z potravín.
Tégliky, prázdne nádoby, tetrapakové
obaly... sa snažíme upcyklovať = „ zo
starého nové “= vytvárame z nich rôzne
dekorácie aj úžitkové predmety.
Prázdne nádoby po malej úprave
(oblepenie, vymaľovanie) nájdu ešte
praktické využitie – poslúžia napr. ako
stojany na farbičky, sporiteľnička či váza.
Počet žiakov: 10
3. – 9. ročník

...využili sme tiež rolky z kuchynských utierok, tetrapakové obaly,
papierové škatuľky a tašky na zhotovenie jesennej výzdoby

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
• Celkový počet žiakov zapojených do aktivít: 14

• Denná téma: Recyklujme kuchynský odpad

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

