
O projekte 

Súťaž sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva školstva v rámci 

celoslovenskej zdravovednej súťaže „Hovorme o jedle“. Jej cieľom je vzdelávať sa o potravinách 

a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane 

zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Úlohou do súťaže zapojenej školy 

je pripraviť nejakú zaujímavú a podnetnú školskú aktivitu k niektorej z desiatich vyhlásených tém. 

Naša škola je zapojená do projektu od jeho vzniku v roku 2013,  kedy sme sa umiestnili na 1. 

mieste. 

Jablko nad zlato... Naozaj? ÁNO! Nadšene kričia naše deti. Nevedia, akú má zlato cenu...? 
ALEBO vedia, že je niečo oveľa cennejšie? Niektorí vedia, niektorí sa dozvedajú. Jedno je isté - na 
našej škole sa nebojíme hovoriť. Hoci aj o jedle. V stredu 18.10. sme si v rámci tohtoročného 
projektového vyučovania Hovorme o jedle posvietili na sladké, voňavé, NAJMÄ však zdravé JABLKÁ. 
Doružova vyspinkaní, v jablkových farbách odetí a dobre naladení žiaci základnej školy netrpezlivo 
čakali, čo sa bude diať. A veru - samé prekvapenia: lámanie hlavičiek v jabĺčkových úlohách, 
prezentácie plné hodnotných informácii, podnetné pokusy, zábavné hry, tvorivé úlohy a práca na 
spoločnom projekte. Súťažili sme o najkrajšie, najzaujímavejšie, najmenšie a najväčšie jablko, 
diskutovali s ovocinármi. Fajnšmekri si prišli na svoje v triednych jablkových hodoch a..... Čakáte zlatý 
klinec? Tadáá - v zmysle hesla dňa JEDZ A HÝB SA nasledovala úžasná, hopsavá spoločná spartakiáda 
na školskom dvore. "Život je pohyb", ako múdro poznamenal Aristoteles. A platí to nielen o 
spartakiáde.... 

Tento rok sme sa zapojili už 5-krát a znovu sme sa umiestnili v zlatom pásme. Spomedzi 

všetkých 228 škôl, ktoré sa zapojili do súťažnej aktivity "Jedz a hýb sa" sme sa s našou spartakiádou a 

jabĺčkami umiestnili na krásnom 18. mieste. Ďakujeme realizačnému tímu za krásne aktivity, ktoré 

pripravili[viac] pre našich žiakov. Tešíme sa na Našu účasť aj počas VI. ročníka týždňa HOVORME O 

JEDLE od 15.10.2018 do 19.10.2018 

https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=198#gallery/198 

https://www.youtube.com/watch?v=MjuaDnKMd_Q&feature=youtu.be 
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