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Chvíle, ktorými sa neplytvá

projekt

VÝCHOVNÉ AKTIVITY



Cieľ projektu 

 Cieľom projektu je  v zmysle nášho „motta“ „Povedz mi 

niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to 

zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej 

koži a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja 

to budem cítiť a chápať.“( J. A. Komenský) 

 pracovať interaktívne so žiakmi v rámci témy „Ako neplytvať 

potravinami“ a „Ako variť chutne, zdravo a lacno súčasne“. 

 Ide najmä o praktické skúsenosti do života s pozitívnym 

dopadom na ekológiu, ale súčasne aj finančnú gramotnosť 

žiakov. Pôjde nám najmä o potravinový odpad a 

zaobchádzanie s potravinami.  



CIEĽOM  PROJEKTU 

 je usmerniť  žiakov k rozumnej spotrebe, aby sa 

naučili šetriť a rozumne hospodáriť v ich budúcej domácnosti vrátane 

zhodnocovania  a redukcie bioodpadu.  Cieľom projektu je získať pozitívny 

vzťah k triedeniu a recyklovaniu odpadu, s minimalizáciou jeho produkcie 

v rámci vlastnej domácnosti. 



PROJEKT SPĹŇA KRITÉRIUM 
TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

 Žiaci si donesú do života aj jednu dôležitú 

zásadu , že v dospelosti nie je dôležitá 

len výška zárobku, ale tiež aj suma, ktorú 

dokážu doma ušetriť tým, že rozumne 

hospodária s potravinami, nakupujú 

uvážene len to čo potrebujú, vedia dobre 

uskladňovať a konzervovať potraviny a 

rozumne využiť aj starší chlieb, resp. 

poznajú zásady kompostovania 

bioodpadu. 



Fyzika a chémia 
v našich kuchyniach 
proti produkcii odpadu
 Zámerom projektovej aktivity je 

naučiť žiakov niektoré zásady 

správneho nakladania s potravinami, 

aby sa predchádzalo ich predčasnému 

znehodnoteniu, a tak produkcii 

zbytočného odpadu. Žiaci si osvoja 

návyky ako uchovávať niektoré 

druhy potravín v zimnom a letnom 

období, ako zaobchádzať  napr. so 

starším chlebom a pod. 

Vyhadzovanie potravín je negatívny 

jav u nás, pričom ide o zneváženie 

darov prírody a práce našich 

poľnohospodárov, ale tiež zvyšovanie 

produkcie odpadu. Nie je to ani 

ekologické ani ekonomické a na to 

by sme chceli upriamiť pozornosť 

u našich žiakov. 



Y

POJMOVÁ  MAPA



PRAVIDLÁ STOLOVANIA 



Desatoro

ako konzervovať

správne potraviny





SPOLOČENSKÉ HRY



DOMINO

PEXESO

Téma: ovocie,zelenina, 

bioodpad



REKLAMNÝ SPOT



Čitateľská gramotnosť

Kuchárska kniha





Príbeh o zeleninovej polievke

a zeleninovom smoothie

1.Maľované čítanie

2.Práca s wordom

3. Vkladanie obrázkov



SLOGANY A BÁSNE



Prečo konzumovať regionálne potraviny?



Krížovka

Bioodpad kompostuj



Práca v kuchynke



Vedieme deti k tomu, aby poznali aj 

námahu, ktorú je potrebné vynaložiť

na vypestovanie rastlinky- pestujeme 

bylinky v našej envirozáhrade, aj

to je forma, ako možno u detí dosiahnuť 

väčšiu úctu k potravinám.



Príprava olovrantu:

Zelenina našich 

regionálnych

hospodárov



Ďakujeme za pozornosť!

Prezentáciu pripravili:

Mgr. Jana Charvátová

realizátorka projektu

a

Ing. Marta Rovná

koordinátorka

environmentálnej výchovy


