
BIELY POKLAD Z 

FARMY 



ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 

  návšteva malej rodinnej farmy 

  príprava a ochutnávka jogurtu 

  Tvaroh – party 

  hravé a zdravé – druţinári tvorili 

  izolácia bielkovín a tukov z mlieka 

 návšteva ŠVPÚ (rozbory mlieka) 

  mliečny trh – čo ponúkajú naše obchody 

  obed v školskej jedálni 

 



NÁVŠTEVA MALEJ RODINNEJ FARMY 

  aktivitu realizujú ţiaci v rámci záujmového útvaru 

Mladý chovateľ (18 ţiakov) 1. – 4. ročník 

  navštívili farmu, kde sa chovajú kravy a kozy 

  deti sa oboznámili s prácou súvisiacou so 

starostlivosťou o zvieratá, vyskúšali si kŕmenie zvierat a 

ochutnali mliečko priamo od kravičky 

  cieľom bolo formovať u detí vzťah k práci, spoznávať 

spôsoby získavania potravín a ochutnať potraviny 

priamo z ich zdroja 





PRÍPRAVA A OCHUTNÁVKA JOGURTU 
  aktivitu pripravili ţiaci 6. A triedy (19 ţiakov) v rámci 

triednickej hodiny 

  z domáceho kravského mlieka a jogurtovej kultúry si 

pripravili jogurt, ktorý na druhý deň s chuťou zjedli 

  deti nepoznali chuť a vôňu domáceho mlieka, zdala sa i 

zvláštna a spočiatku boli pri ochutnávaní mlieka a jogurtu 

zdrţanliví 

  zvedavosť a sila kolektívu však urobili svoje a napokon 

všetky deti svoju porciu zjedli a doţadovali sa zopakovania 

akcie 

  cieľom aktivity je ponúknuť deťom rôzne spôsoby vlastnej 

jednoduchej prípravy pokrmov s dôrazom na vyuţitie 

domácich  (lokálnych) zdrojov 

 





TVAROH – PARTY 

  aktivitu realizovali ţiaci 6. A triedy (19 ţiakov) v rámci 

triednickej hodiny 

  z tvarohu získaného z miestnej malej farmy sme 

pripravili slané aj sladké nátierky, ktoré nám poslúţili 

ako výţivná desiata 

  recepty spracovali na vyučovacej hodiny Slovenský 

jazyk formou dynamického opisu a ponúkli ich svojim 

rodičom 

  cieľom aktivity bolo ponúknuť deťom a prostredníctvom 

nich aj ich rodičom námety na zdravé potraviny s 

vyuţitím miestnych zdrojov 

 





HRAVÉ A ZDRAVÉ – DRUŢINÁRI TVORILI 

 aktivitu pripravili ţiaci 3. oddelenia ŠKD (33 ţiakov) 

  rôzne druhy jogurtov, kyslej smotany a tvarohu 

premenili na malé umelecké diela 

  s pani učiteľkou sa rozprávali o tom, prečo sú také 

dôleţité pre naše zdravie, ako sa vyrábajú a čo všetko z 

nich môţeme doma pripraviť 

  na záver si všetci na svojich výtvoroch pochutili 

  cieľom akcie bolo hravou formou podporiť u detí 

konzumáciu mliečnych výrobkov 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 IZOLÁCIA BIELKOVÍN A TUKOV Z MLIEKA 

 
  aktivitu realizovali ţiaci 7. A triedy (18 ţiakov) na 

vyučovacej hodine Chémia 

  na základe pripravených laboratórnych postupov 

vyzráţali mliečne bielkoviny a izolovali mliečny tuk 

  cieľom práce bolo prepojiť teoretické poznatky s 

praktickými činnosťami, rozvíjať laboratórne zručnosti 

ţiakov a poukázať na praktický význam vyučovacieho 

predmetu chémia 





NÁVŠTEVA ŠVPÚ (ROZBORY MLIEKA) 

  ţiaci 7. A triedy (18 ţiakov) sa zúčastnili odbornej exkurzie do 

miestnych laboratórií ŠVPÚ 

  teoreticky a čiastočne aj prakticky sa oboznámili s analýzami, ktoré 

súvisia s mliekom a mliečnymi výrobkami 

  získané informácie spracovali formou krátkych projektov 

  cieľom aktivity je oboznámiť ţiakov s kvalitou mlieka a mliečnych 

výrobkov, so spôsobmi ochrany spotrebiteľa a predchádzania 

hygienických rizík 

 





A TAKTO TO VIDIA NAŠI ŢIACI 
Veterinárno-potravinový ústav 

 Keď nám pani učiteľka Matúšková v stredu na biológii povedala, že 

pôjdeme do veterino-potravinového ústavu, tak sme sa potešili. 

Niekto kvôli tomu, že sa niečo naučíme, ale niekto kvôli tomu, že sa 

ulejeme zo 4-7 školských hodín. Museli sme si so sebou samozrejme 

zobrať laboratórny plášť. Naučili sme sa rôzne nové veci, napríklad 

že zjesť 1 smotanový jogurt je ako zjesť 1 lyžičku tuku alebo 

i o tom, že koľko tuku má horká alebo mliečna čokoláda. Vždy som 

si myslel, že najviac bielkovín obsahuje mlieko. Ale určite by ma 

nikdy nenapadlo, že celozrnné pečivo. Na zistenie, koľko vody 

obsahuje určitá látka, použili veľmi drahé prístroje, ktoré mali po 2, 

lebo bez nich by nemohli pracovať a keby že sa 1 pokazí, tak 

nemôžu pracovať. Budova mala najmenej 3 poschodia.  Na 2. 

poschodí sme boli my a skúmali tam bielkoviny a mliečne výrobky. 

Na 3. poschodí nám povedali, že tam skúmajú mikroorganizmy. Mne 

sa tam osobne páčilo, lebo sme sa naučili veľa vecí, ktoré by sme 

možno ani nezistili a dali sme si menší oddych zo školy.  

 



MLIEČNY TRH – ČO PONÚKAJÚ NAŠE OBCHODY 

  ţiaci 6. A triedy (19 ţiakov) na predmete Mediálna 

výchova  zisťovali, aké mliečne výrobky sa nachádzajú v 

potravinách, ktoré sú najbliţšie k ich bydlisku 

  vypracovali si zoznam mliečnych výrobkov, porovnávali 

ich názvy, vlastnosti, obsah tuku a tieţ zisťovali a na 

mape hľadali, kde sa nachádza výrobca 

  zarazilo ich, akú dlhú cestu prejdú niektoré mliečne 

výrobky, kým sa dostanú do nášho mesta 

  cieľom aktivity je poukázať na rôznorodosť a význam 

mliečnych výrobkov a formovať vzťah k miestnym 

zdrojom potravín 



OBED V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

  školská jedáleň  sa zapojila do aktivít o mlieku a pani 

kuchárky nám ponúkli kôprovú omáčku a ovocný jogurt 

 



Škola: Základná škola Petra Škrabáka 

Adresa: M. Hattalu 2151, 026 01  Dolný Kubín 

Kontakt: Ing. Mária Studeničová, 0905/962035,            

studenicovam@gmail.com 

Zapojení žiaci: 280 žiakov 

Najaktívnejšia trieda: 6. A, Ing. Mária Studeničová, 19 žiakov 

Názov dennej témy: Mlieko a mliečne výrobky – prečo sú 

nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je biele 

zlato. 

Počet žiakov školy: 412 žiakov 


