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   OVOCNÉ KRÁĽOVSTVO 
1. Zasadnutie ovocnej kráľovskej rady 
2. Počítanie kráľovských dukátov 
3. Tajomstvá  z kráľovskej pivnice 
4. Ovocný kráľovský zbor 
5. Zázračný ovocný strom 
6. Dary pre princeznú 
 
  ORIEŠKOVÉ  KRÁĽOVSTVO                 KRÁĽOVSKÁ  SVADBA 

         1. Porada orieškov                                             1. Príprava svadobného menu 
            2. Tvrdý oriešok                                              2. Svadobná hostina 
            3.  Orieškové tvorenie                                    3. Kráľovská zábava   
 
                                               SVADOBNÁ CESTA 

                                   Exkurzia do  firmy BIOPLANT OSTRATICE                             

  
   ZELENINOVÉ KRÁĽOVSTVO 
1. Zasadnutie zeleninovej kráľovskej rady 
2. Riešenie zakliatych úloh 
3. Záhada sklenených pohárov 
4. Zeleninový kráľovský zbor 
5. Zeleninoví hrdinovia 
6. Kytica pre princeznú 



Kde bolo tam bolo, bolo jedno Ovocné, jedno Zeleninové a 
           jedno malé Orieškové kráľovstvo ... 
 



  V Ovocnom kráľovstve žili - kráľ HROZNO, 

                                              kráľovná HROZN(Á)A, 

  a ich hrozne sladká dcéra, princezná HROZNA HROZIENKOVÁ. 

Žili spolu šťastne, pochutnávali si na zdravom ovocí a pritom si 
veselo spievali ... 
 
(hudba: Kristína „Jabĺčko“, text vlastný -  v ML) 

 
   



  V susednom Zeleninovom kráľovstve si takisto radi spievali, 
  oni dokonca rapovali.  Rapoval   kráľ  R(A)EP, 
                                                 kráľovná REPA, 
  a najviac ich silný a udatný syn, princ REPER REPOVÝ ... 

 
  (hudba: Rytmus  „Moja štvrť, inštrumental“, 

   text piesne v ML) 

 



  Na kraji lesa bolo malé Orieškové kráľovstvo. Nemali v ňom 
kráľa ani kráľovnú, ale zato tam žilo veľa šikovných a 
pracovitých škriatkov – orieškov, ktorí všetkým pomáhali a 
popritom si veselo pospevovali ...  
 
(ľudová pieseň  „ Moja mamka niečo má“) 



  Vo všetkých kráľovstvách si zdravo a veselo žili až kým ich  
jedného dňa nenavštívil zlý a závistlivý čarodejník  - 
KAZISVET NEZDRAVÝ.  



     Čarodejník vyhlásil, že kráľovstvá do rána zhnijú, ak si 
princezná z Ovocného kráľovstva nenájde do zotmenia ženícha 
a princ zo Zeleninového kráľovstva nevestu . 
Títo musia mať radi ovocie a zeleninu, vedomosti a zručnosti, 
aké sa vyžadujú od kráľovskej rodiny a byť  ochotní vzdať sa 
sladkostí a všetkých nezdravých jedál. 
 

 

                     Čo sa stalo ďalej? 

 

     



Kráľ Hrozno vydal rozkaz : 
„Otvorte brány nech vstúpia do nášho kráľovstva všetci šikovní 
a silní mládenci, ktorí sa chcú uchádzať o ruku princeznej    
Hrozny Hrozienkovej a kráľovskú korunu!“ 
A tak do Ovocného kráľovstva vstúpili všetci odvážni mládenci 
a začali plniť zadané úlohy.... 



Kráľovná Repa tiež nelenila a vyhlásila :  
„ Doveďte na kráľovský dvor všetky krásne a mladé devy, aby 
si princ mohol vybrať nevestu a budúcu kráľovnú!“  
A Zeleninové kráľovstvo bolo odrazu plné krásnych mladých 
dievčat, ktoré sa túžili stať novými kráľovnami. 
 
 
 
 
 
                                                                     Ako to dopadlo? 
 
 
 
                                                                    



Všetko sa dozviete, keď vstúpite do našich kráľovstiev a splníte 
zadané úlohy.  Tak neváhajte, dobre sa zabavte a  všetci spolu ... 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Aktivity sme realizovali v netradičnej forme - zvlášť chlapci a dievčatá, 

žiaci  1.ročníka a prípravných ročníkov boli pri aktivitách spolu. Spoločná aktivita pre 
všetkých zapojených žiakov bola svadba, svadobná hostina a svadobná zábava. 
Vybrané triedy sa zúčastnili aj na exkurzii.  

 

                               

                                

 



1. Zasadnutie ovocnej kráľovskej rady  
(Predmety : Vecné učenie, Vlastiveda) 

 

Kráľovská rodina na čele s kráľovskými radcami vysvetlila mládencom, ktorí sa prišli 
uchádzať o ruku princeznej Hrozny Hrozienkovej podmienky vstupu do Ovocného 
kráľovstva,  kráľovské pravidlá a zákony.  



(Predmety: Matematika, Slovenský jazyk ) 

 

Mládenci dostali kráľovský dokument, ktorý si prečítali a  podľa zadania museli  
spočítať dukáty v kráľovskej pokladnici. 

Niektorým to išlo lepšie, niektorí si museli pomáhať navliekaním „dukátov“ na 
špajdlu, aby sa im dukáty nepoplietli. Okrem počítania príkladov museli nájsť aj 
zašifrované „dukáty“  v kráľovskej básni  (nájsť všetky písmená „o“) a vyfarbiť erb 
Ovocného kráľovstva.  Úlohy mali rozdelené podľa veku a schopností. 



Chlapci už vedeli, že v pivnici  Ovocného kráľovstva sa okrem čerstvého ovocia 
nachádzajú aj sušené a zavárané poklady. Teraz mali za úlohu rozoznať ich pomocou 
svojich zmyslov - zraku, chuti a hmatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ovocný kráľovský zbor 
(Predmet : Hudobná výchova) 

 

Keďže už mali chlapci rozcvičené  všetky svoje zmysly, mohli začať s nácvikom 

                   kráľovskej hymny.  Boli pri tom veľmi chutní.    (Text piesne v ML) 

 



(Predmet : Výtvarná výchova) 

 

Princezná Hrozna Hrozienková si želala, aby mládenci uchádzajúci sa o jej ruku vytvorili 
zázračný strom, ktorý bude počas celého roka plodiť zdravé a liečivé plody. 

A tak sa mládenci rozdelili do skupiniek a pustili  sa do práce. 

1. skupina – výroba zázračnej  jablone zo zemiakových pečiatok , dekorácia listami 

2. skupina - výroba zázračnej hrušky  zo zemiakových pečiatok, dekorácia listami 

3. skupina - výroba zázračného hrozna z korkových odtlačiek a odtlačku vlastnej ruky 

 

            1. 





( Predmet: Pracovné vyučovanie ) 

 

Poslednou úlohou bolo vytvoriť dary pre kráľovskú rodinu a tak si získať  srdce princeznej.  

Mládenci sa sami rozhodli, aké z nasledovných darov vyrobia: 

 

1. Venček pre kráľovnú  –  natretie prekrojených jabĺk farbou, odtláčanie, vystrihovanie 

                                                     a lepenie na kartónový venček 

2. Hrušky pre kráľa  –         omotávanie žiaroviek špagátom 

3. Náhrdelník pre princeznú – navliekanie sušených hrozienok  na niť 

 



1. Zasadnutie zeleninovej kráľovskej rady 
(Predmety : Vecné učenie, Vlastiveda ) 

 

Kráľovská rodina na čele s kráľovskými radcami vysvetlila mladým devám, ktoré prišli 
do Zeleninového kráľovstva, aby sa zapáčili princovi Reperovi Repovému, podmienky 
získania jeho srdca a kráľovskej koruny. 

(Prezentácia na interaktívnej tabuli a poznávanie  

zeleniny) 

 



(Predmety : Vecné učenie, Vlastiveda, Slovenský jazyk, Matematika ) 

 

Dievčatá dostali za úlohu vyriešiť zeleninové záhady zakliate v čarovných tabuľkách 
(tabletoch). Úlohy boli vytvorené v programe ALF (www.programalf.sk) a boli 
dievčatám pridelené podľa veku a mentálnej úrovne. Spoločným znakom úloh bola 
zelenina. 



(Predmety : Vecné učenie, Vlastiveda) 

 

Kráľovský radcovia doniesli z kráľovských pivníc sklenené poháre naplnené záhadným 
zeleninovým obsahom a dievčatá museli podľa farby, tvaru  a vône určiť ich obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zeleninový  kráľovský zbor 
 (Predmet : Hudobná výchova) 

 

Princ Reper sa už nevedel dočkať, kedy dievčatám opäť predvedie svoje raperské  

            schopnosti. Tie sa mu chceli zapáčiť, tak hneď začali s nácvikom raperskej  

                                     piesne „Repa“.                                                         (Text piesne v ML) 

 



(Predmet : Pracovné vyučovanie) 

 

Dievčatá mali za úlohu vyrobiť zo zeleniny hrdinské bytosti, ktoré by dokázali zachrániť  
princa Repera Repového a celé kráľovstvo  pred zlým Kazisvetom Nezdravým. 

Rozdelili sa do troch skupín  a začali tvoriť. 

 

1. skupina : Vták Ohnivák – výroba rozprávkového vtáka z rôznej zeleniny 

2. skupina : Žaba na prameni – ukladanie rôznych zeleninových listov + vytvorenie žaby 

3. skupina : Zemiakový had – spájanie malých varených zemiakov niťou do hada 

 



(Predmet : Pracovné vyučovanie) 

 

V poslednej úlohe sa dievčence s nadšením pustili do aranžovania zeleninovej 
svadobnej kytice, ktorá by bola hodná budúcej kráľovnej.  



1. Porada orieškov 
(Predmet  : Rozvíjanie komunikačných schopností, Vecné učenie ) 

 

Oriešky sa zhodli na tom, že aj keď nepatria do Ovocného ani Zeleninového 
kráľovstva sú veľmi  dôležité a zdravé. Pripomenuli si, akú významnú úlohu zohrali v 
rozprávke o Popoluške a dohodli sa, že pomôžu aj princeznej Hrozne Hrozienkovej a 
princovi Reperovi Repovému  vystrojiť svadbu a tak navždy poraziť zlého Kazisveta 
Nezdravého. 



(Predmety : Rozvíjanie grafomotorických zručností, Slovenský jazyk) 

 

Hneď po porade začali oriešky premýšľať, vymýšľať, dumať a skúmať až to rozlúskli a 
dostali sa k jadru veci ... Žiadna panika, bude to svadba veliká! (Práca s pracovnými 
listami) 

 

 

 

 

 

3. Orieškové tvorenie 
(Predmet : Pracovné vyučovanie) 

 

Keď si už boli oriešky isté, že všetko dobre dopadne, začali sa chystať na svadbu. 

Vyrobili si orieškové svadobné korunky - namaľované  a nalepené orechové škrupinky  

a pre kráľovský pár orieškové korále 

- namaľované  a na niť navlečené burské oriešky. 





     Krásne devy a udatní mládenci splnili všetky zadané úlohy. 
Čas sa krátil a princ s princeznou sa museli rozhodnúť. Kto sa 
stane novým ovocným kráľom a zeleninovou kráľovnou?  
Princezná Hrozna Hrozienková hrozne smútila. Mládenci 
prejavili bystrý um, statočnosť aj tvorivosť, ale ani jeden jej 
nepadol do hrozienkovo modrého oka. 



Ani princ Reper Repový sa  nevedel rozhodnúť a tak si rapoval : 
„Ktorá táto baba, má ma vlastne rada?“ 
Ako tak obaja rozmýšľali, prechádzali sa po záhrade a tam, 
medzi viničom a repovým poľom sa stretli. On jej hneď padol 
do hrozienkovo modrého oka a ona sa tak hrozne potešila, že 
od šťastia zarapovala : „Ty budeš môj milý, spojme svoje sily!“ 
  

 



    Oriešky veselo pobehovali, oznamovali radostnú novinu a 
všetkých  pozývali na svadbu. Medzitým v kráľovskej kuchyni 
nezaháľali a pripravovali svadobnú hostinu.  
Nevesta bola prekrásna a svadba to bola ozaj kráľovská!  
 
 
 
 
 
 
                                             Mladý pár sa rozhodol, že bude                                                                       
                                             používať spoločné priezvisko – 
                                                    ZDRAVÁ –ZDRAVÝ. 
        
        
   



     Svadobnú hostinu pripravovali žiaci Praktickej školy - spolu 10 žiakov a 2 p. učiteľky. 

 

1. Príprava svadobného menu 
(Predmet : Príprava jedál) 

Kráľovská rodina si priala na svadbe menu, ktoré by obsahovalo obľúbené špeciality  

z obidvoch kráľovstiev. Tak sa naši kráľovskí kuchári pustili do šúpania, krájania, 
varenia, dusenia, pečenia, odšťavovania a servírovania ovocia a zeleniny. Sladké 
dezerty  pripravili deň vopred. Podarilo sa im vyčarovať skutočne kráľovskú hostinu. 



  Misa princa Repera (čerstvá zelenina) – krájaná mrkva, paprika, uhorka 

       Čarodejníkov mozog (dusená zelenina)- karfiol, brokolica, cvikla 

              Valibukov šalát - šalát z červenej kapusty s kukuricou a jogurtom 

                     Reperov koktejl – odšťavané jablká s cviklou 

 

 

 

 

 

                   Tanier princeznej Hrozienky (čerstvé ovocie) – jablká, hrušky, hrozno, mandarínky 

             Ježibabin perník – jablkový perník s orechami, poliaty čokoládou 

      Dezert Šípkovej Ruženky – zákusok z lístkového cesta s jablkami 

Hrozienkin drink – odšťavené jablká s hroznom 

 



Svadobní hostia sa už nevedeli dočkať, kedy ochutnajú všetky nachystané dobroty,  

ale najprv musel prísť prvý kráľovský bozk... 

 

 
          



(Predmet : Telesná výchova, Vlastiveda, Vecné učenie) ) 

 

Po výbornej a hlavne zdravej hostine sa svadobčania spoločne zabávali. Zábava 

to však nebola obyčajná. Okrem tancovania si nezabudli pripomenúť  : 

PREČO  POTREBUJEME  5 PORCIÍ  OVOCIA A ZELENINY  DENNE! 

1. Hra - Hlava, ramená, kolená  

Pohybová  hra, ktorá žiakov učí ako si jedením 

ovocia a zeleniny upevňujeme zdravie. 

2. Hra -  Jeme, jeme, zdravo jeme...   

Hra na spôsob hry „Letí, letí, všetko letí,...“. 

3. Hra – Vpravo, vľavo, vpred a vzad, chyť si, čo máš rád! 

Hra na rozlišovanie čo patrí medzi  

ovocie a zeleninu a čo je nezdravé. 

 
(Tieto 3 aktivity sú rozpracované v ML) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



    Na svadbe sa hodovalo a tancovalo až do rána. A hostia by sa 
zabávali aj dlhšie, ale mladú kráľovnú Hroznu Zdravú a 
mladého kráľa Repera Zdravého čakala svadobná cesta do 
ovocných sadov. Zobrali so sebou svojich kráľovských rodičov, 
kráľovských radcov a verných poddaných.  Spoločne sa 
poprechádzali v jabloňovom sade, nazreli do tajomného skladu 
a navštívili aj miestny „trh“. Na záver si spoločne pripili na 
zdravie mladomanželom výbornými ovocnými nektármi z 
miestnej pivnice. „Na zdravie!“ 
 





Škola :                             Spojená škola internátna, Úzka č.2,  97101 Prievidza 

Typ školy :                      špeciálna škola 

Kontaktná osoba :        Mgr. Adriana Bakusová   

                                          bakusovaa@gmail.com ,  0907 125 629  

 

Denná téma :      Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne. 

Počet zapojených žiakov :   64 

Najaktívnejšia trieda :         4.A ( 9 žiakov, Mgr. Adriana Bakusová) 

                                                 8. B ( 7 žiakov, Mgr. Helena Kulichová)  

Počet žiakov školy :             140   
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