
Oslava Dňa Zeme  

– Ako na jedlú zmenu ? 

Sviatok Deň Zeme sme oslávili školskou aktivitou dňa  26.04.2017 pod názvom Jedlá zmena – Ako na 

jedlú zmenu.  

 Na stretnutiach s kolégiom a s pani učiteľkami sme sa dohodli, že oslavy Dňa Zeme uskutočníme vo 

forme záhradnej párty, kde oslovíme a oboznámime našich spolužiakov s programom Jedlá zmena 

a ako na jedlú zmenu. Chceli sme informovať spolužiakov, škôlkarov a rodičov aj o tom, ako môžeme 

aj získavaním a konzumáciou potravín prispievať k ochrane životného prostredia. Najprv sme si 

vytvorili program priebehu Akčného dňa. Plánovali sme ho uskutočniť v záhrade našej školy, kde by 

bolo pripravených päť stanovíšť. Každé stanovište sa venovalo určitej téme, ktorá súvisí s jedlou 

zmenou. Kvôli nepriaznivému počasiu sme museli naše aktivity presunúť do vnútorných priestorov 

školy. Žiaci školy boli rozdelení do menších skupín. Každý žiak dostal kartičku, na ktorú mu po 

absolvovaní stanovíšť dali pečiatku. 

 Na prvom stanovišti s názvom „Fair Trade čokoláda“- žiaci pomocou plagátu, ktorý si sami vytvorili 

informovali ostatných o tom, čo to je Fair Trade a ako súvisí s výrobou a predajom čokolády a s logom 

. Každá skupinka, do ktorých boli žiaci rozdelení, si mala možnosť ochutnať vlastnoručne vyrobené 

koláčiky z kakaa, kvalitnú Fair Trade čokoládu, kakaové bôby a iné výrobky s logom Fair Trade. 

 Na druhom  stanovišti pod názvom „Mňamky nátierky“ žiačky informovali spolužiakov o tom, ako sa 

dozvedieť o kvalite kupovaných vajec a podmienkach chovu sliepok a o tom ako si pripraviť chutné 

zeleninové nátierky- šošovicovú, cícerovú, vajíčkovú.  Žiaci sa sami presvedčili o chutnosti nátierok, 

keďže im dievčatá pripravili ochutnávku. Popri tom riešili rôzne hádanky a vyskúšali si aj kvíz, ktorým 

si preverili svoje získané vedomosti.  

Tretie stanovište „Usilovné včielky“ bolo zamerané na rôzne sladidlá, ktoré žiaci používajú pri sladení 

si čajov. Žiaci spolužiakov naučili čo to o včelách, ale zároveň ich oboznámili s rôznymi druhmi 

sladidiel- cukor, stévia, med- kvetový, lesný,  ovocný cukor, trstinový. Vysvetlili im, odkiaľ sladidlo 

pochádza a jeho vplyv na človeka a na prostredie. Prostredníctvom riešenia tajničky si informácie 

ešte viac utvrdili. Pani učiteľka pripravila na ochutnávku lipový čaj, ktorý osladila rôznymi sladidlami. 

Žiaci porovnávali a hodnotili. Našli sa aj takí, ktorým chutil lipový čaj bez sladidiel.  

Po absolvovaní týchto stanovíšť mali žiaci možnosť ísť na ďalšie stanovište s názvom „Naša čajovňa“. 

Všetci žiaci školy si ešte pred uskutočnením Akčného dňa vymaľovali svoje hrnčeky, s ktorými 

navštívili čajovňu. Pani učiteľka spolu so žiačkami pripravili ukážky rôznych bylín, ktoré sú vhodné na 

prípravu čajov. Žiačky porozprávali o bylinkách a o ich vplyve na ľudský organizmus. Každý na 

stanovišti mal možnosť ochutnať bylinkové čaje- medovka, zázvor, šalvia, mäta. Zároveň ochutnali 

domáce vyrobené cukríky- púpavové, zázvorové, čučoriedkové, ktoré si veľmi pochvaľovali a naučili 

sa recepty na ich výrobu doma.  

Piate stanovište „ Ochutnávka Smoothie“ si pripravila pani učiteľka so žiačkami na podporu jedenia 

domáceho ovocia a zeleniny. Žiačky rozprávali žiakom o negatívach dopravy ovocia a zeleniny zo 



zahraničia a poukázali na výhody pestovania a kupovania domácich produktov a zároveň aj 

podporovanie regionálnych pestovateľov. Žiaci mali možnosť ochutnať  ovocné a zeleninové 

Smoothies, ktoré hodnotili a zisťovali, z čoho sú pripravené.   

Po absolvovaní všetkých stanovíšť a aktivít sa žiaci celej školy a pani učiteľky znova zišli v jednej 

triede, aby si pripomenuli a zopakovali, čo sa počas dňa naučili a zhodnotili priebeh Akčného dňa. Za 

absolvovanie úloh a pekné správanie boli žiaci odmenení certifikátom Jedlá zmena.  

              

 

Kolégium „ Jedlej zmeny“ 


