
Huráááá..... 



Zoznam zrealizovaných aktivít 

AKTIVITY ZŠ  

Počet žiakov: 82 

• Ovocné pexeso 

• Ovocná výtvarná výchova - Maľujeme s „ovocníčkami“ 

• Počúvanie a vytváranie rozprávok o ovocí 

• Rozhlasové relácie o jednotlivých druhoch potravín 

• Riešenie hádanok o ovocí 

• Spoznávanie a určovanie druhov ovocia 

• Výroba reklamy na zdravé stravovanie 

• Riešenie súťaţného kvízu 

• Vytváranie hymny o ovocí 

• Príprava ovocných a zeleninových jedál 

• Aranţovanie veselých a chutných tanierov s jedlom 

• Sprav si svojho ovocného maskota – „ovocníčka“ 



Zoznam zrealizovaných aktivít 

AKTIVITY MŠ 

Počet žiakov: 18 

• Postavím si „lego jabĺčko“ 

• Moja mama varí lepšie ako tvoja! 

• Zavárame s mamičkou 

• Počítame so zaváraným ovocím 

• Jeţko Deţko 

• Oberáme so šašom Tomášom 

• Nebojím sa strašiaka Tekviciaka 



Zúčastnení 

• Do realizácie aktivity Deň ovocia sa 

zapojila celá škola vrátane pedagogických 

zamestnancov a časti nepedagogických 

zamestnancov 

• Zúčastnili sa všetci prítomní ţiaci ZŠ aj 

ţiaci MŠ 



Ovocné pexeso 
Ţiaci svoju 

šikovnosť ukázali aj 

vo virtuálnom svete. 

Hravou formou 

vytvárali pexeso s 

obrázkami ovocia a 

zeleniny. 



Ovocná výtvarná výchova - Maľujeme s 

„ovocníčkami“ 
Ţe máme šikovných 

umelcov, zistili sme na 

výtvarnej výchove. 

Kombináciou rôznych 

techník vznikla aj takáto 

zaujímavá koláţ – deti 

lepili, kreslili, maľovali, 

vyfarbovali, vystrihovali, 

nebáli sa zašpiniť si svoje 

ručičky  



Ani plastelínka neostala v skrinkách... 



Takéto dlhééé leporelo sa nám podarilo vytvoriť. 



... lepili sme, modelovali, kreslili, či 
skladali... 



Počúvame a vymýšľame rozprávočky 

Ako ja len 
vymyslím 

rozprávku? 

Naši malí prváčikovia sa započúvali do 

známej rozprávky O dvanástich 

mesiačikoch.  A potom sa zahrali na malých 

autorov a vymýšľali ovocníčkové 

rozprávočky. 



Aby sme niečo aj vedeli... 

Toľko 
zaujímavosti 

sme sa 
dozvedeli, 
šikovný to 
chlapec ... 

Jeden z našich šikovných moderátorov – Janko, nás 

počas rozhlasovej relácie učí, čo je pre naše telo zdravé. 



Čo také zaujímavé môže byť o ovocí? 

• Vyrastené jahody majú až 200 semienok a ak ich 
zjete 100 g, pokryjete odporúčanú dennú dávku 
vitamínu C. 

• Jablká plávajú na vode, pretože ich zo štvrtiny tvorí 
vzduch. Túto ovocnú dobrotu si doprajte hlavne keď 
ste unavení. Prírodné jablčné cukry majú väčší 
povzbudzujúci účinok ako kofeín obsiahnutý v káve. 

• Šalátová uhorka je v skutočnosti ovocie, nie zelenina. 
Tak ako tak s ňou ale môžete bojovať proti plešateniu 
– obsahuje látky, ktoré zastavujú padanie vlasov. 

 
... a množstvo ďalších zaujímavostí 



Aj žiaci 1. stupňa prejavili svoju kreativitu a 
tvorivosť pri vytváraní chutných ovocných 
šalátov. 

Koooľko radosti, 
juchuchúúú... 



Hádaj, aké som ja ovocie? 
Ţiaci prvého stupňa pomocou pútavých básničiek hľadali, aké 

ovocie sa ukrýva za indíciou. 

Uhádli by ste?... 
V lese ju nájdete v 

červenej šatke, očká má 
privreté a líčka sladké. Čo 

je to? 
(ADOHAJ) 



Ťažšie to mali starší žiaci. Tí už museli 
poznávať jednotlivé znaky plodov a 

stromov, na ktorých rastú... 

... a zvládli to na jednotku, 

nedali sa zahanbiť! 



Čo sme sa naučili, to sme použili pri propagácii 
zdravého stravovania. Žiaci vytvárali reklamný 

pútač. 



Žiaci riešili súťažný kvíz z obsahu rozhlasových 
relácií. Chvíľku sa aj spievalo. Na melódie 
súčasných populárnych piesní mali žiaci 
vytvoriť hymnu tohto dňa a pokúsiť sa ju aj 
zaspievať.... 



Pozrite sa, čo sa im podarilo... 

• Žiaci si mohli vybrať z piesní: Neľutujem; Pár dní; Nie sme zlí 

 

Každú z minút chcem s hruškou minúť… (8 . A)  

 

Ja neľutujem ani jedno jablko, čo zjem…  

A ak ľutujem, tak len chvíle, čo som chipsy jedol… 

Každú chvíľu chcem s hruškou minúť ó ó… (5 . A) 

 

Tak ako slivka, ktorá zmení deň a vitamín dá plus posilní ťa, 

hrušky sa rútia spoza stromu, jahoda sníva, dnes budú spolu… 

Ony to zvládnu a vitamínovú bombu dajú 

Pár kív zvládneš, pomaranče taktiež, vieš že pár kív zvládneš…  

Banán prebolí, melón zahojí… (9 . A) 



Aby sme aj niečo ochutnali, mali starší žiaci za 
úlohu vytvárať chutné jedlé ovocné obrázky ..  



Vôbec im to netrvalo dlho a vznikol 
chutný obrázok... 



To boli dobroty, doplnili sme svoje 
zásoby o veľa vitamínov ... 



Mladší žiaci sa pridali vyskladaním 
postavičiek z ovocia 



Úloh bolo neúrekom a usilovných 
žiakov tiež... 



... pracovali ako usilovné včielky! 



Na záver bola úloha ako čerešnička. Každá 
trieda si vytvorila svojho maskota – ovocníčka. 



Spoločne sme nakreslili a 
vymodelovali... 



Nezaháľali ani naši najmenší škôlkári... 
Vedeli ste, že chutné jabĺčka sa dajú 
vyrobiť aj z lega? 



Čia mama varí lepšie? No predsa MOJA!! 
Škôlkári napodobnili televíznu reláciu a učili sa 

vyuívať ovocie a zeleninu pri príprave jedál od 

výmyslu sveta a podľa svojej fantázie  



Našu pomoc potreboval aj šašo Tomáš. Oberanie 
ovocných plodov nám šlo jedna radosť. 



Krásni  a chutní ježkovia sa nám podarili z 
hrušiek a hrozna. 



My zvládneme aj pomáhať mamičke! Ovocie si 
zavaríme, v zime si na ňom pochutíme. 



Že to vieme moderne, 
ukážeme hneď.  
Na tabuľu klikneme, 
očaríme svet. 
Pri tom si aj počítame, 
veselo sa zabávame. 
 



Čože je to za strašiaka?  
Ten nás veru nevyľaká! 



My už vieme, čo je dobré,  
to nám predsa chutí.  
Nejeme len cukríky,  

z tých nás bolia zuby! 
  

Ovocie, či zelenina  
sú nám dobre známe,  

každý deň z nich s radosťou 
zopár kúskov zjeme. 

 
  Potom sme vždy silní, zdraví,  

  neskolí nás chrípka, 
  v škole sa nám dobre darí,  

  je to pre nás hračka!  



Všetky tieto úlohy nás dobre pobavili a 
pomohli nám spojiť sa pre dobrú vec! 

ĎAKUJEME! 



Názov školy: Základná škola s materskou školou Hrabkov 
159 
Adresa školy: Hrabkov 159, 082 33 Chminianska Nová Ves 
Kontaktná osoba (meno, tel. číslo, email):  
Mgr. Lucia Čarná, 0918 058 335, lucia.carna@gmail.com  
Zapojený učiteľ: podujatie bolo celoškolské, zapojili sa 
všetci pedagogickí a dvaja nepedagogickí zamestnanci 
školy 
Žiaci, ktorí pomáhali s prípravou (meno, ročník): deň 
pripravovali všetci žiaci, každý za svoju triedu  
Zapojení žiaci (celkový počet): 100 žiakov 
Denná téma: Zelenina a ovocie 


