
Hovorme o jedle: CHLIEB 

  Naučiť deti základom zdravej výživy a viesť ich k úcte k potravinám a ich výrobe pútavým a 

interaktívnym spôsobom je hlavnou myšlienkou projektu s názvom  Hovorme o jedle. V týždni od 15. 

do 19. októbra 2018 boli v našej škole najčastejšie skloňovanými pojmy:  CHLIEB (pečivo, obilie, 

múka).  

Projekt zahŕňal široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a zážitkových aktivít,  ktoré 

zmenili vyučovací proces aj zábavnou a kreatívnou formou.  Svedčí o tom i výsledok. Do projektu 

sa zapojili skoro všetci žiaci 5.-9. roč. ZŠ a žiaci prímy až kvarty osemročného gymnázia. 

Spracovali sme tému CHLIEB  medzipredmetovo, s dôrazom na čitateľskú gramotnosť, finančnú 

gramotnosť, environmentálnu a regionálnu výchovu. Oboznámili sme sa nielen s významom 

chleba vo výžive človeka, ale aj s cestou, ktorou sa  dostáva až na náš stôl.  Vyučovanie o 

zdravom životnom štýle bolo spojené s integráciou takmer všetkých  predmetov do 

zážitkových aktivít. 
 

 Zaujímavé vyučovanie doplnilo pečenie domáceho chleba v priestoroch školy s p. uč. 

Frankovou a jeho následná ochutnávka. 

Na hodinách slovenského  jazyka a literatúry študenti s p.uč. Lazorovou okrem 

iného  hľadali  významy slova chlieb  a frazeologizmy s ním súvisiace.  

Na dejepise sa žiaci pod vedením p. uč. Šoltysovej dozvedeli množstvo informácií od 

prvotných zmienok o chlebe na Slovensku až po druhy a spôsoby výroby chleba dnes.  

Na hodinách anglického jazyka p. uč. Mirilovič  prezentovala zaujímavosti o chlebe, 

cestovinách a obilí v anglickom jazyku. Študenti riešili osemsmerovky, kvíz, viedli diskusiu 

spojenú s prieskumom preferencií a prezentovali svoje projekty.  

V nemeckom jazyku žiaci spolu s p. uč. Krištofovou hľadali pojmy týkajúce sa témy 

chlieb v nemeckom jazyku a spoločne vyrábali projekty k téme.  

Na hodinách náboženstva s vyučujúcimi p. uč. Frankovou a p. uč. Vargovčíkom žiaci 

objavovali výskyt pojmov chlieb, obilie v Biblii.  

Na hodinách hudobnej výchovy si s p. uč. Frankovou zaspievali niekoľko pesničiek o 

chlebe. 

Na biológii a chémii bola v hlavnej úlohe pleseň, ktorá vzniká na chlebe pri jeho zlom 

uskladnení. Bádateľskou metódou a pokusom si žiaci overili, kto je rýchlejší v raste - pleseň 

či kvasinky.  Naučili sa aj  niečo  nové z tovaroznalectva a o lepku, ktorý spôsobuje špecifiká 

v strave.  
Aj keď nám naše staré mamy hovorievali, že s jedlom sa hrať  a plytvať nemá, spravili sme 

malú výnimku. V rámci triednických hodín sme súťažili na tému Kreatívny/vtipný 3D tanier s 

ingredienciou chlieb. Víťazom v kategórii trieda sa stala pochúťka, ktorú pripravila príma B pod 

vedením tr. uč. Sukovskej - Noemova archa.  V kategórii jednotlivec zvíťazila Barbora Válková z 5.B. 

Zdravý životný štýl bol a je propagovaný v našej škole neustále. 

 Za množstvo nadobudnutých vedomostí vďačíme všetkým zapojeným pedagógom, žiakom i 

rodičom. 

                                                                                                       koordinátor: RNDr. Martina Majirská  

 


