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VEDELI STE, ŽE MNOHÉ DETI POZNAJÚ LOGÁ OBCHODOV  
S RÝCHLYM OBČERSTVENÍM SKÔR AKO VEDIA 

VLASTNÉ PRIEZVISKO?
Keď Jamie začal pracovať na zlepšení kvality školských jedál, ľudia boli šokovaní jeho zisteniami, že deti nevedia názvy 
bežného ovocia a zeleniny. Obyčajný pór alebo mandarínky nemajú agentúru, ktorá by im pomohla s propagáciou. 
Ale na reklamu na nezdravé jedlá, ktoré vlastne vôbec nepotrebujeme, sa každoročne míňajú milióny. Sú to jedlá 
s vysokým obsahom soli, tukov a cukrov a sú zodpovedné za nárast detskej obezity.

Preto žiadame Vás, učiteľov, s  pomocou pri zvyšovaní povedomia medzi deťmi, ktoré sú denne bombardované 
takýmito reklamami. Kým čakáme na sprísnenie legislatívy alebo na osobnosti, ktoré by nám mohli pomôcť urobiť 
mrkve dobré meno, prosíme Vás, aby ste nám pomohli ochrániť deti pred multimiliónovým reklamným priemyslom 
propagujúcim nezdravé jedlo.

Zapojte sa do našej kampane Food Revolution 2017 a vyzbrojte deti vôľou a vedomosťami na to, aby vedeli zatvoriť 
oči pred týmto neporiadkom a odkráčať smerom k zdravšej budúcnosti. Jamie verí, že výučba o výžive na školách je 
skvelou cestou ako zatočiť s reklamami a marketingom nezdravých jedál. Rozbehnite s nami revolúciu!

Info balíček, ktorý ste dostali, je vhodný pre deti materských a základných škôl. Nájdete v ňom návrhy na aktivity 
a diskusie, ktoré pomôžu deťom porozumieť sile značiek a reklám. Vieme, že to môže byť náročný proces pre nás 
všetkých, nie iba pre deti, ale veríme, že zábavné aktivity, plodné diskusie a chutné alternatívy raňajok pomôžu 
deťom robiť lepšie a zdravšie rozhodnutia.

V TOMTO BALÍČKU NÁJDETE:
 • Aktivita 1: Dekódujte svoje raňajky
 • Aktivita 2: Nezdravé hlúposti verzus ovocie a zelenina
 • Aktivita 3: Nájdi cukrových zloduchov
 • Revolučný receptár
 • Plán na prípravu receptu



DEKÓDUJTE SVOJE RAŇAJKY

Cereálie sú celosvetovo jedným z najbežnejších raňajkových jedál. Populárne značky cereálií sú však často plné 
skrytých cukrov a nezdravých ingrediencií. Takéto jedlo určite nie je dobrým spôsobom na začatie dňa! Aj v prípade, 
že sa snažíte vybrať si zdravé jedlo, niekedy môže byť veľmi ťažké rozoznať či je pre Vaše telo obsah krabice naozaj 
dobrý alebo nie.

CIEĽ AKTIVITY
Dekódovanie raňajok a odhalenie nečakaných ingrediencií v zdravo vyzerajúcich produktoch. Žiaci by mali pochopiť 
rozdiel medzi farebnými obalmi so všetkými skrytými surovinami a prírodnými potravinami, z ktorých sa dajú prip-
raviť zdravé raňajky. Žiaci sa naučia ako si pripraviť zdravú alternatívu kupovaných alebo balených raňajok.

AKTIVITA
Použite zdravo vyzerajúcu musli tyčinku, ovocný jogurt alebo cereálie (vyberte tie, ktoré vyzerajú zdravo a používa-
jú slogany propagujúce zdravie, no napriek tomu majú siahodlhé zloženie s množstvom nezdravých surovín).

Požiadajte žiakov, aby na obaloch hľadali slová a obrázky a diskutujte o tom, aké pocity v nich obal a použité slová 
a obrázky vyvolávajú a čo si následne myslia o obsahu tohto obalu. Na zadnej strane obalu nájdete zoznam surovín, 
z ktorých je produkt zložený. Požiadajte žiakov, aby ich prečítali a zistili čo znamenajú. Mnoho z nich bude pra-
vdepodobne ťažké prečítať. Označte tiež triky, ktoré výrobcovia používajú. Ich príklady sú uverejnené v diskusii 
nižšie. Táto aktivita by mala slúžiť ako kontrast k ovociu a bielemu jogurtu, ktoré si môžete pripraviť ako alternatívu 
zdravých, dobrých raňajok.

DISKUSIA:
Príklady trikov ktoré používajú výrobcovia na baleniach:
- používanie zelenej farby – asociácia s prírodou
- používanie farieb dúhy
- používanie slov alebo obrázkov, ktoré produkt spájajú s farmou alebo poľnohospodárstvom
- obrázky celistvých / prírodných surovín
- obrázky sŕdc vyvolávajúce pocit, že obsah je dobrý pre telo
- používanie slov spojených s pocitom zdravia a poctivej práce za produktom
- obrázky kreslených postavičiek alebo šťastných rodín

To, čo ukazujú mnohé obaly, nie je vždy to čo je v  skutočnosti vo vnútri. Raňajkové pochúťky sú toho dobrým 
príkladom. Ak je to možné, skúste si pripravovať raňajky doma. Tak viete, čo naozaj jete!

Táto aktivita má pomôcť žiakom dešifrovať informácie z obalu potravín.
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NEZDRAVÉ HLÚPOSTI VERZUS OVOCIE A ZELENINA

Mnohé deti poznajú logá reštaurácií s rýchlym občerstvením skôr ako ich vlastné priezviská. To ukazuje akú silu má 
reklama. Bohužiaľ, na ovocie a zeleninu príliš veľa reflektorov nesvieti a nemajú žiadnu reklamu. Táto aktivita má 
pomôcť deťom porozumieť rozdielom medzi jednotlivými druhmi jedla.

CIEĽ AKTIVITY
Vidieť či dieťa pozná lepšie zdravé potraviny, alebo tie nezdravé. Deti by sa mali naučiť názvy a chute zdravých sur-
ovín, ktoré predtým nevideli alebo nechutnali. Mali by sa rozprávať o jedle, ktoré by mali jesť denne a o tom, ktoré 
by sa malo jesť iba výnimočne.

AKTIVITA
Požiadajte deti, aby rozoznali obrázky s logami a zeleninou alebo ovocím. Potom ich požiadajte, aby určili či sa jedná 
o jedlo ktoré by mali jesť denne, alebo o to ktoré by malo byť iba výnimočné. Pri tejto aktivite môžete tiež urobiť 
„test na slepo“ a deti môžu ochutnávať rôzne druhy ovocia (zo zoznamu alebo také ktoré máte k dispozícií), ktoré 
treba identifikovať.

DISKUSIA
Výživa a zdravé kalórie sa nachádza v jedlách, ktoré obsahujú vitamíny a minerály ako napríklad ovocie, zelenina, 
oriešky, jogurt alebo mäso. Tieto suroviny dodávajú telu to čo potrebuje a tiež veľa energie. Preto by sa mali jesť 
denne ako súčasť vyváženej stravy. Prázdne kalórie sú tie, ktoré sa nachádzajú v  jedle, ktoré nám síce dá ener-
giu ale nič viac. Také sú napríklad sladkosti, čokoláda, čipsy a sladené bublinkové nápoje. Takéto jedlá zapríčiňujú  
priberanie, pretože je jednoduché zjesť ich veľa, keďže nás nikdy poriadne nezasýtia. Takéto jedlá by sme mali jesť 
iba výnimočne.
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Táto aktivita má pomôcť žiakom porozumieť jedlu.



NÁJDI CUKROVÝCH ZLODUCHOV!

Žiaci budú pravdepodobne prekvapení, keď objavia koľko cukru sa skrýva v rôznych nápojoch – aj v tých, ktoré sú 
propagované ako zdravé, alebo sú spájané so športovaním.

CIEĽ AKTIVITY
Ukážte deťom koľko cukru sa skrýva v  kupovaných nápojoch. Potom im ukážte, ako si môžu pripraviť vlastné, 
zdravšie verzie takýchto nápojov.

AKTIVITA
Do jedného radu postavte rôzne sladené kupované nápoje. Požiadajte žiakov, aby ku každému nápoju priradili také 
množstvo kociek cukru, ako si myslia, že nápoj obsahuje. Zaraďte tam aj energetické nápoje, čistú vodu a športové 
nápoje. Potom ich požiadajte, aby si pripravili vlastnú ochutenú vodu s použitím rôznych príchutí čerstvých surovín 
ako napríklad citrón, mäta, uhorka, jahody, bazalka, čučoriedky, pomaranč a podobne.

Budete potrebovať:
- Niekoľko druhov kupovaných sladených nápojov vrátane perlivých nápojov, ovocných džúsov
- Kockový cukor
- Lyžičku
- Pero a papier
- Veci na prípravu ochutených vôd (poháre, miešadlá, slamky...)
- Čerstvé suroviny podľa vlastného výberu (nápady nájdete vyššie)

INŠTRUKCIE
1/ Požiadajte žiakov, aby zoradili kupované nápoje podľa množstva cukru, ktoré si myslia, že obsahujú. Robte si 
poznámky, kde sa umiestnili jednotlivé nápoje.
2/ Požiadajte žiakov, aby si prečítali informácie na zadnej strane obalu a zistili aké je naozajstné množstvo cukru 
v jednotlivých nápojoch. Pamätajte si pri tom, že 4 g cukru je jedna kocka alebo jedna čajová lyžička cukru. Na nie-
ktorých fľašiach je uvedené množstvo cukru na „porciu“ čo môže byť iba časť fľaše. Dávajte na to pozor a vynásobte 
toto množstvo ak je to potrebné.
3/ Keď žiaci vyhodnotia množstvo cukru v každej fľaške, postavte pred jednotlivé nápoje množstvo kociek cukru 
ktoré naozaj obsahujú.
4/ Porovnajte výsledky odhadu s reálnym výsledkom tohto „cukrového testu“.

Táto aktivita má pomôcť žiakom odhaliť koľko cukru sa kde skrýva.
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Táto aktivita má pomôcť žiakom odhaliť koľko cukru sa kde skrýva.

DISKUSIA
Keď porovnáte množstvo cukru v nápojoch, majú nápoje, ktoré na prvý pohľad vyzerajú zdravšie menej cukru? 
Reklamy často hovoria iba to, čo zákazníci chcú počuť, ale nie vždy je táto informácia kompletná. Nápoje vám 
„môžu dať krídla“, byť plné vitamínu C, alebo mať ovocie na obale, ale vždy rozmýšľajte aj nad tým, čo reklama 
nepovedala.
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Táto aktivita má pomôcť žiakom pripraviť si raňajky.

PLÁN NA PRÍPRAVU RECEPTU: 
RAŇAJKOVÉ MINI WRAPY PLNÉ OVOCIA

CIEĽ AKTIVITY
- Porozumenie prečo sú raňajky dôležité
- Naučenie sa prípravy zdravých raňajkových wrapov so výbornou ovocnou plnkou

KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI
- Meranie
- Roztláčanie
- Mixovanie
- Šúpanie
- Natieranie

TIPY
- Deti si môžu recept pripravovať buď samostane, alebo môžu pracovať v dvojiciach a rozdeliť si wrap na polovicu.
- Vyberte si zrelé banány ktoré sa dajú ľahko roztlačiť.  Ak sú banány veľké, rozdeľte jeden medzi dve deti.
- Uistite sa, že deti dobre zatvorili viečka pohárov predtým ako nimi začnú triasť.

PREDTÝM AKO ZAČNETE
- Prečítajte si celý tento plán
- Zabezpečte si všetky suroviny (nájdete nižšie)
- Zabezpečte si ostatné potrebné náčinie (nájdete nižšie)
- Vytlačte recept pre každého žiaka alebo dvojicu
- Ubezpečte sa, aby žiadne z detí nebolo alergické na niektorú zo surovín receptu

POZNÁMKA K ALERGIÁM
V prípade, že niektoré dieťa je alergické na oriešky alebo semienka, vynechajte ich. 
Určite však majte k dispozícií rozmanité drobné lesné ovocie aby bola chuť stále zaujímavá.

PRED PRÍPRAVOU
- Požiadajte deti aby si každé prinieslo čisté zaváraninový pohár s uzáverom
- Pripravte si triedu na prácu s jedlom
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Táto aktivita má pomôcť žiakom pripraviť si raňajky.
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- Na každý stôl pripravte potrebné kuchynské náčinie a suroviny
- Rozrežte mandarínky na polovicu cez stred

RIADY / INVENTÁR
Pre každú skupinku 6 detí budete potrebovať:
- 1 veľkú lyžicu
- 6 vidličiek
- 6 príborových nožov
- 2 malé lyžičky
- 6 čistých zaváraninových pohárov s vekom
- 6 tanierov

EXTRA NÁČINIE PRE UČITEĽOV:
- 1 ostrý nôž
- 1 podložka na krájanie
- kuchynská utierka
- kuchynská papierová rolka

SUROVINY
Pripravte nasledujúce suroviny pre každú skupinku 6 žiakov:
- 3 mandarínky rozrezané na polovicu
- 6 celozrných wrapov
- 6 lyžičiek kvalitného kakaa (18 g)
- 12 lyžíc bieleho jogurtu (240 g)
- 6 zrelých banánov
- 6 lyžičiek opražených semienok a orechov (30 g)
- 6 hrstí čerstvého bobuľového ovocia ako maliny alebo čučoriedky (180 g)

NA ZAČIATKU PRÍPRAVY
Každé dieťa si musí:
- uviazať vlasy do copu
- odstrániť  šperky a bižutériu z rúk
- obliecť  pracovnú zásteru
- umyť  ruky



Táto aktivita má pomôcť žiakom pripraviť si raňajky.
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PRIEBEH AKTIVITY
- Uvítajte žiakov a vysvetlite ich čo ich čaká
- Požiadajte žiakov, aby zdvihli ruky ak v ten deň raňajkovali
- Nech tiež zdvihnú ruky ak raňajkujú pravidelne každý deň
- Spýtajte sa ich, prečo sú raňajky dôležité

ODPOVEĎ: 
Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. Kým spíme, naše telo neprijíma žiadnu potravu, preto potrebuje kvalitné 
a vyvážené jedlo na správne naštartovanie dňa. Vyvážené raňajky sú také, ktoré obsahujú čo najviac druhov potravín 
(ovocie, zelenina, obilniny, strukoviny, semienka, oriešky a podobne).

- Spýtajte sa detí ako sa cítia keď si dajú kvalitné raňajky.

ODPOVEĎ: 
Kvalitné raňajky nám dodajú energiu a pomôžu nám lepšie sa sústrediť a tak sme pripravení na deň, ktorý náš čaká.

- Spýtajte sa detí, ako si predstavujú kvalitné raňajky. Vymyslite spolu zopár nápadov.  Napríklad vajíčka na celozrn-
nom chlebe, arašidové maslo na celozrnnom toaste, nesladené cereálie s bielym jogurtom a čerstvým ovocím alebo 
ovsená kaša s ovocím.
- Povedzte deťom, že tento recept je jednoduchý a rýchly a môžu si ho pripraviť aj pred cestou do školy. Takéto 
raňajky nabijú ich telo energiou. Čučoriedky a maliny sú skvelým doplnkom tohto receptu, ale deti ich môžu vy-
meniť za akékoľvek ovocie ktoré majú doma.
- Ak pracujete s menšími deťmi, recept pre nich môžete pripraviť  Vy, kým oni sedia navôkol a pozerajú sa.

RECEPT / POSTUP:
- Vložte 1 lyžičku kakaa do zaváraninového pohára
- Vytlačte dnu šťavu z polovice mandarínky
- Zatvorte pohár a dobre pretrepte
- Pridajte 2 lyžice jogurtu a znova pretrepte
- Wrapy položte na tanier
- Rozotrite pripravený jogurt rovnomerne na wrap
- Ošúpte banána položte ho do stredu wrapu
- Jemne ho pomačkajte s vidličkou a rozotrite ho po wrape
- Posypte lyžičkou semienok a orieškov a malou hrsťou bobuľového ovocia
- Rozrežte na štvrtinky a môžete ochutnávať



Táto aktivita má pomôcť žiakom pripraviť si raňajky.
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SUROVINY PRE TRIEDU S 30 ŽIAKMI:
- 30 zrelých banánov
- 15 mandarínok
- 125 g kakaa
- 3 x 500 g bieleho jogurtu
- 150 g opečených semienok a orieškov
- 900 g bobuľového ovocia
- 30 celozrnných wrapov

NÁČINIE PRE TRIEDU S 30 ŽIAKMI:
- 30 príborových nožov
- 30 vidličiek
- 6 veľkých lyžíc
- 10 malých lyžičiek
- 15 malých mištičiek na semienka, kakao a bobuľové ovocie
- 30 zavaraninových pohárov
- 30 tanierov


