
Mlieko a mliečne 

výrobky



Mlieko

Prečo by sme mali piť veľa mlieka?

1. Obsahuje veľa vitamínov, ktoré chránia a podporujú naše zdravie.

2. Mlieko a mliečne výrobky obsahujú vzácne mliečne bielkoviny, ktoré 

majú významné antibakteriálne a antivírusové účinky.

3. Mlieko obsahuje jód, ktorý aktivuje látkovú premenu a draslík. 

Nedostatok draslíka spôsobuje spavosť, nižší krvný tlak a poruchy rytmu 

srdca.

4. Je jedným z najbohatších zdrojov vápnika a fosforu.



So žiakmi sme sa porozprávali o

tom, čo všetko je pre ich zdravie

dôležité. Povedali sme si, aký

význam ma mlieko pre náš život

a naše zdravie. Žiaci rozprávali

aké mliečne výrobky už

ochutnali, a ktoré ešte nie.



Zástera plná mliečnych dobrôt

Žiaci sa rozdelili do piatich

skupín. Pomocou makety

na veľký výkres nakreslili

zásteru a jeden zo skupiny

ju vystrihol.



Vystrihnutú zásteru žiaci vymaľovali temperovými farbami.



Každá skupina si vystrihla niekoľko informácií o 

mlieku a mliečnych výrobkoch, ktoré potom nalepili 

na zásteru.

Zásteru ešte dotvorili krásnymi kresbami. 





A takto sme pracovali...



Spoločnými silami sme vyrobili 

krásne zástery...



Niektoré zástery zdobia chodbu 

našej školy. 



Názov školy: Základná škola, Kulíškova 8,

821 08  Bratislava

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Monika Špirková

Žiaci zo IV. B

Celkový počet žiakov v triede: 23

Téma: Mlieko, mliečne výrobky

Počet žiakov školy: 280



Mlieko a mliečne výrobky od 

slovenských kravičiek

Hovorme o jedle



Zrealizované aktivity

● Kde a ako žijú naše kravičky?

● Čo sa vyrába z mliečka ktoré nám dávajú ?



Kde a ako žijú naše kravičky ?

● Naučili sme sa kde žijú , čo jedia , ako ich dojíme.



Čo sa vyrába z mliečka, ktoré nám dávajú ?

Spolu sme to vyhľadali.



Vytvorili sme pekné náučné dielka



ZŠ KULÍŠKOVA 8, 821 08 BRATISLAVA

● Mgr. Eleonóra Sabolová

● Triedy 2.A , 2.B

● Súťažný príspevok je spracovaný na tému:

Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

● Celkový počet žiakov školy je 280


