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Aktivity 

 Ovocie a zelenina v hádankách 

 Prezentácia – Zdravá výživa 

 Triedenie ovocia a zeleniny 

 Zábavný kvíz o ovocí a zelenine 

 Príprava ovocno-zeleninového  nápoja 

 Receptár  

 Zeleninové výtvory 

 Prezentácia – Zmena stravovacích návykov 

 Tvorivé dielne – Zeleninkáč a Ovocníček 

 Pyramída zdravej výživy 

 

 



Ovocie a zelenina v hádankách  

Žiaci súťažili v hádankárskej súťaži o 

ovocí a zelenine. Kto uhádol najviac 

hádaniek získal jabĺčko 



Prezentácia –  Zdravá výživa  
 

Žiaci si pozreli prezentáciu v ktorej mali možnosť  rozdeliť 
potraviny na zdravé a nezdravé   

 

Zdravé potraviny:                              Nezdravé potraviny: 



Triedenie ovocia a zeleniny 

Žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Jedna skupina  triedila ovocie na 

malvice, kôstkovice a bobule. Druhá skupina roztriedila zeleninu 

podľa toho pre akú časť ju pestujeme – koreň, list, kvet, plod, 

cibuľu 

 



    Zábavný kvíz o ovocí a zelenine  

Žiaci spoznávali ovocie a zeleninu, triedili ich, dozvedeli sa 

zaujímavosti pri riešení zábavných úloh 

 



Príprava ovocno-zeleninového 

nápoja  
Žiaci názorne videli ako sa pripravuje mixovaný nápoj z banánu, kiwi , z 

listov špenátu a šalátu. Po názornej ukážke si na zdravom nápoji 

pochutnali. 



Receptár 

V tento deň si mali žiaci doniesť nielen ovocie a zeleninu, ale aj 

zaujímavé recepty na zdravé ovocné a zeleninové  šaláty. Spoločne 

sme si recepty prečítali a vzájomne vymenili. 

 



Zeleninové výtvory 

Žiaci  si vyskúšali  vytvoriť niečo zaujímavé z ovocia a zeleniny. Takto 

sa im darilo: 

 



Prezentácia – Zmena stravovacích 

návykov 

Táto prezentácia ponúkla žiakom  DOBRÉ  RADY: 

 Jedzte 3 porcie zeleniny denne 

 Jedzte 2 porcie ovocia denne 

 Jedzte celozrnné obilniny   

 Jedzte 1 krát v týždni strukoviny 

 Denne vypite 2-3 l čistej vody 

 Bravčové mäso a údeniny vymeňte za hydinu a ryby 



Tvorivé dielne – Zeleninkáč a Ovocníček 

Žiaci si z ponuky makiet ovocia a zeleniny vybrali podľa vlastného 

výberu. Makety obkreslili na vhodný farebný papier a vystrihli. Z 

vystrihnutých tvarov vyskladali  Zeleninkáča či Ovocníčka. Toto sú 

ich práce:  



Pyramída zdravej výživy 

Žiaci spoločne vytvorili pyramídu zdravej 

výživy 
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