
OVOCIE A ZELENINA



ZOZNAM ZREALIZOVANÝCH AKTIVÍT

 Zisťovanie množstva vody v ovocí

 Zdravé raňajky

 Víla Ovoculienka

 Ovocie a zelenina v školskej záhrade



ZISŤOVANIE MNOŽSTVA VODY V 

OVOCÍ

7. ročník, 19 žiakov

Žiaci v rámci predmetov biológia a chémia 

robili jednoduchý pokus, ktorým zisťovali 

množstvo vody v rôznych druhoch ovocia. 
Kúsky ovocia zahrievali nad kahanom, 

pokým sa nevyparila voda. Z rozdielu 

odvážených hmotností vzoriek pred a po 

zahrievaní zistili množstvo vody v ovocí. Zistili, 

že ovocie hrá dôležitú úlohu v dodržiavaní 

pitného režimu.
Použitý zdroj: 

file:///G:/ZS%20Kuty/Biologia/Metodický%20manuál%20pre%20predmet%20Biológia.pdf





ZDRAVÉ RAŇAJKY

1. ročník, 22 žiakov

2. ročník, 22 žiakov

4. ročník, 23 žiakov

Žiaci 1., 2., a 4. ročníka si priniesli do 

školy zdravé raňajky, spoločne s pani 

učiteľkami sa na prvej hodine 

naraňajkovali a porozprávali sa o ovocí 

a zelenine. Cez výtvarnú výchovu si 

nakreslili ovocie a zeleninu, ktoré im 
najviac chutia. 









VÍLA OVOCULIENKA

1. ročník, 22 žiakov

S deťmi sme sa najprv porozprávali o dôležitosti ovocia 

a keďže ide o malých prvákov, ktorí majú rady rozprávky, 

vytvorili sme spoločne rozprávku o víle Ovoculienke, ktorá 

naučila jesť chlapca Peťka ovocie. Zhotovili sme si 

spoločne vílu Ovoculienku, niektoré deti vyfarbovali 

ovocie, niektoré košík na ovocie, niektoré vílu, všetky 

výtvory sme dali do spoločnej práce s názvom Víla 

Ovoculienka, ku ktorej sme mali už vytvorenú rozprávku. 

Po práci si dali prváci jablká a ovocie, ktoré si priniesli.



Víla Ovoculienka

Bol raz jeden chlapec Peter. Bol často chorý a často 

chýbal v škole. Ráz v noci, keď spal, niekto ho v noci 

pohladil. Zobudil sa a bola to víla, ktorá sa volala 
Ovoculienka. Veľmi sa mu páčili jej šaty, na ktorých mala 

jablká, hrušky a hrozno. Dotkol a jej šiat a odrazu jablká, 

hrušky a hrozná mali oči a ústa a povedali mu: „Keď 

nebudeš jesť ovocie, budeš často chorý a v škole budeš 

málo vedieť.“ Víla Ovoculienka sa rozhodla, že Peťka 

začaruje, aby mal chuť na ovocie. Na druhý deň si Peťko 

vypýtal od mamy ovocie a jedol ho každý deň. Keď víla 

uvidela, že Peťko je ovocie každý deň, odkliala ho. Peťko 

už jedol ovocie  preto, lebo mu chutilo. Odvtedy bol 

zdravší a v škole sa dobre učil.





OVOCIE A ZELENINA V ŠKOLSKEJ 

ZÁHRADE

5. ročník, 23 žiakov

Žiaci na hodine techniky 

rozprávali s pani učiteľkou 

o školskej záhrade. 
Zhodnotili svoju prácu v 

záhrade. Nakoniec si svoje 

vedomosti o zelenine 

overili v pracovnom liste.
Použitý zdroj: 
file:///G:/ZS%20Kuty/Biologia/Metodický%20man
uál%20pre%20predmet%20Biológia.pdf


