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ZOZNAM ZREALIZOVANÝCH AKTIVÍT 

 Veselé ráno 

 Košíčky s jabĺčkami 

 Výroba ovocných a zeleninových šalátov 

 Darujem ti jabĺčko 

 Preteky čašníkov 

 Ovocné básne 

 Ovocné taniere 

 Chutné hádanky 

 Hitparáda zeleniny 

 Gaštanové jabĺčko 

 Jeme aj očami 

 Ovocie z ríše obrov 

 

 

 

 

 

 



PRÍPRAVY 

 Naši druháci sa postarali o výrobu plagátov, ktoré budú v priestoroch školy 

propagovať nielen celodennú akciu, ale aj význam konzumácie ovocia a 

zeleniny v stravovaní. 



VESELÉ RÁNO 

 Uţ od rána vládla v našej škole veselá, no najmä ovocno-zeleninová nálada.  

Hneď pri vstupe lákala ţiakov i rodičov ochutnávka zeleninových chuťoviek, 

pristaviť  ste sa mohli pri ţivých reklamných pútačoch a k tomu vyhrávala 

výlučne tematická hudba. 



VESELÉ RÁNO 



KOŠÍČKY PLNÉ JABĹČOK 

 Na hodine výtvarnej výchovy prváci tvorili košíky celkom ako z 

jabloňového sadu. Polku jabĺčka ţiaci zjedli a druhú odtláčali do 

svojej práce.  

 



MALÍ ODBORNÍCI NA ZDRAVÉ ŠPECIALITY 

 Zruční prváci vyrábali ovocné a zeleninové šaláty. 

Práca im išla od ruky, aj skúsené gazdinky by u nich 

načerpali inšpiráciu. 



DARUJEM TI JABĹČKO 

 Aj ovocie môţe byť 

darčekom. Stačí vytvoriť 

peknú menovku aj s  

venovaním a zabaliť. 

Doručiť najlepšie 

osobne.  

 Aktivitu na motívy 

literárneho textu 

zrealizovali druháci. 



PRETEKY ČAŠNÍKOV 

 Rýchlosť a zručnosť v 

prenášaní misy s 

ovocím si otestovali 

druháci. Moţno boli 

medzi nimi aj budúci 

čašníci. 



OVOCNÉ BÁSNE 

 Autorské pero si 

tvorivým atramentom 

naplnili tretiaci. 



OVOCNÉ TANIERE 

 A zdravé hody sa môţu 

začať! 



CHUTNÉ HÁDANKY V 3. A 

 Poznávame ovocie a 

zeleninu všetkými 

zmyslami. 



HITPARÁDA ZELENINY 

 Tretiaci po dôkladnej 

príprave a ochutnávke  

vyhlásili výsledky ... 

 ...a víťazom sa stáva... 



GAŠTANOVÉ JABĹČKO 

 Tak to tu ešte nebolo...  Tibetskí mnísi skladajú z 

piesku mandaly, tretiaci  zas 

z gaštanov zloţili mega 

jabĺčko. Nuţ, všetko je 

pominuteľné... 



JEME AJ OČAMI 

 Ţiaci 4.A triedy vyrábali 

chutné  pohostenie, 

vhodné na detskú 

oslavu. Snaţili sa  zladiť 

farebnosť, tvar, chuť 

ovocia a zeleniny.  

 



OVOCIE Z RÍŠE OBROV... 

 Modelovali, lepili, krčili a 

maľovali štvrtáci. 



O NÁS 

 Základná škola Jaroslava Simana 
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 Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Morongová, moranega@gmail.com 
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