


1) Ranné privítanie 

2) Výţivové okienko 

3) Ovocné maškrtenie prvákov 

4) Ovocno–zeleninové predpoludnie u druhákov 

5) Ovocné tvorenie siedmakov 

6) Zelenina na hodine biológie 

7) Praktická odborná exkurzia 

8) Varenie v športovej triede 

9) Hodina varenia s deviatačkami 

10)Jedáleň sa tieţ zapojila 

 

 

 



Ţiačky folklórneho krúţku so svojou 

vedúcou, vítali prichádzajúcich ţiakov a 

ponúkali im chutné jabĺčka a slivky.  

Bol pripravený aj tematicky spracovaný 

stôl vo vestibule školy. 

Počet ţiakov: 620 



Na začiatku vyučovania 
prostredníctvom 
rozhlasového vysielania mali 
ţiaci moţnosť vypočuť si 
základné informácie o ovocí 
a zelenine. Prečo je dôleţité 
mať ju v jedálničku, aké 
látky obsahuje a aký má 
vplyv na zdravie človeka. 

Počet ţiakov: 620 



*Prváci zisťovali, z čoho sa 

skladá ich desiata v tento 

deň. 

*Spoločne s pani učiteľkami 

pripravili ovocné pohostenie, 

na ktorom si spoločne 

pochutnávali. 

*Rozprávali sa, prečo je 

potrených 5 porcií ovocia a 

zeleniny denne 

*Zostavili 5 dôvodov, prečo 

jesť ovocie a zeleninu 

*Zbierali zeleninu v školskej 

záhradke 

Počet ţiakov: 75 



Druháci mali tematicky zamerané 

vyučovanie: 

*Pozerali prezentáciu Pyramída zdravej 

výţivy, 

*Potom ju kreslili, 

*Robili si ovocné a zeleninové pohostenie, 

*Na výtvarnej výchove vyrábali tematicky 

zamerané práce. 

Počet ţiakov: 77 



Siedmaci si doniesli na 

hodinu výtvarnej výchovy 

ovocie a zeleninu. 

Popustili uzdu svojej 

fantázii a tu sú výsledky: 

Počet ţiakov: 53 



Ţiaci 6.C triedy si na hodinu 

biológie doniesli rôznu 

zeleninu. Potom ju triedili 

podľa zaradenia na plodovú, 

listovú, cibuľovú a pod... 

Povedali si jednotlivé znaky, 

ktoré časti sa konzumujú, 

ako vplývajú na zdravie 

človeka, spôsoby uskladnenia 

a konzervovania. 

Počet ţiakov: 21 



*25 ţiakov siedmeho ročníka sa zúčastnilo 

odbornej exkurzie na Strednej odbornej 

škole obchodu a sluţieb v Dolnom Kubíne.  

*Dve študentky so svojou odbornou 

majsterkou pripravili pre našich ţiakov 

prezentácie o pečive, o ovocí a zelenine.  

*Poznávali rôzne druhy cestovín 



*Mali praktickú ukáţku prípravy 

zeleninového šalátu a ovocného pohára.  

*Nakoniec si mohli zeleninový šalát alebo 

ovocný pohár pripraviť sami a aj ho 

skonzumovať. 

Počet ţiakov: 25 



Športovci dobre vedia, aká je potrebná zdravá strava, pravidelný pitný 

reţim dôleţité pri podávaní dobrých výkonov v športe. V tento deň sa 

nespoľahli len na rodičov a pani kuchárky, no sami si išli pripraviť niečo 

zdravé a dobré pod zub. 

Počet ţiakov: 23 



Ţiačky 9.A triedy si 

doniesli suroviny a aj ani 

tvorili v rámci témy dňa. 

Na hodinách Svetu práce 

pripravili cestovinovo-

brokolicový šalát, 

ovocný pohár a ovocné 

palacinky. 

Počet ţiakov: 11   



*Pani kuchárky sa zapojili tieţ do 

našich aktivít a pripravili si pre 

nás edukačný stôl v jedálni 

*Jedálny lístok prispôsobili danej 

téme. 

Počet stravníkov: 600 



Názov školy: Základná škola Janka Matúšku 

Typ školy: základná škola so všetkými ročníkmi 

Adresa: Kohútov sad 1752/4,026 01 Dolný Kubín 

Kontaktná osoba: PaedDr. Mária Andrisová 

Najaktívnejšia trieda: 2.B,C,D  Zuzana Mikulová, Ľubomíra Trnkocyová, Martina 

Zápotočná,  77 

Kontakty: 043/5862346, sekretariat@zsjmdk.org  

Spolupracovali: Mgr. Ľubica Lacková, Mgr. Patrícia Zrnčíková, Mgr. Lea Macurová,  a ďalší 

učitelia, Iveta Holková – vedúca ŠJ 

Počet ţiakov školy: 660 

 

Denná téma názov: Ovocie a zelenina – prečo potrebujeme 5 porcií denne 
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