
Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
ZŠ Borský Mikuláš

Aktivity: 
1. Počítanie orechov   
2. Zdravie zo škrupinky
3. Varíme a pečieme z orechov 
4. MAXIŠTRÚDĽA           



,,Moja mamka niečo má, schovala to do sena.

A to boli orechy, bolo ich tam dva mechy.“

Dnes už mamka orechy neschováva, ale i tak ich deti nekonzumujú 
často. To bol dôvod, prečo sa žiaci zo ZŠ v Borskom Mikuláši 
rozhodli spropagovať a podporiť konzumáciu vlašských orechov 
počas ORECHOVÉHO DŇA. Tento deň obsahoval štyri ,,orechové“ 
aktivity, do ktorých sa zapojila celá škola.



1. POČÍTANIE ORECHOV  – ORECHOVÝ DEŇ sa začal
prieskumom. Žiaci bádali, kde v našej obci rastú stromy orecha
kráľovského. Do pripravených dotazníkových hárkov zapisovali
výskyt  týchto stromov na konkrétnych uliciach. Orechy však nielen
počítali,  ale i pomáhali pestovateľom zbierať úrodu a zároveň 
zisťovali spôsob spracovania plodov a ich využitie. Žiaci zistili, že
orechy sa najčastejšie používajú do cesta alebo ako plnka do 
koláčov. Šiestaci dostali od záhradkárov i cenné rady: ,,Zjedzte päť 

orechov denne a budete múdri a zdraví!“ ☺



Tohtoročnú slabú úrodu orechov spôsobili larvy muchy vrtivky
orechovej, ktoré napadli plody. Pestovatelia však na svojich  
,,kráľov“ záhrad nezanevreli a dúfajú, že budúci rok bude  
,,mechov s orechmi“ oveľa viac.
Po návrate do tried žiaci spoločne zhrnuli všetky informácie a 
zakreslili orechy do mapy obce. Najaktívnejšou triedou v počítaní 
orechov bola V.A. Na hodine regionálnej výchovy i po ceste domov 
objavili spolu 90 stromov orecha kráľovského. 



2. ZDRAVIE ZO ŠKRUPINKY – Ďalšiu časť ORECHOVÉHO DŇA 
tvorili  prednášky v podobe pripravených prezentácií o pozitívnom 
vplyve konzumovania orechov na ľudský organizmus. Žiaci pracovali v 
skupinách a ich úlohou bolo predstaviť svojim spolužiakom čo najviac 
informácií o výživnej sile orechov a uviesť možnosti ich zaradenia do 
nášho jedálnička. Tu si žiaci overovali  poznatky získané z ranného 
prieskumu od pestovateľov, ale dozvedeli sa i mnoho zaujímavostí.
Spoločne hľadali odpoveď na otázky: ,,Prečo orech vyzerá ako mozog?“ 

,,Je to náhoda?“



Odpoveď našli chlapci z V.A: ,,Vlašské orechy obsahujú neuro-ochranné

látky a ich pravidelná konzumácia zlepšuje zdravie mozgu a pamäť.“ 

Dievčatá  zase zaujalo: ,,Kto konzumuje veľa orechov, ten má zdravú a 

žiarivú pokožku a orechy dokonca pomáhajú pri chudnutí i proti 

starnutiu!“ Naši deviataci v rámci ORECHOVÉHO DŇA rozdávali cez 
veľkú prestávku motivačný letáčik s uvedením argumentov, prečo je 
dôležité zaradiť orechy do nášho jedálneho lístka. 



Do tejto časti aktivity sa zapojili i žiaci ôsmeho ročníka, ktorí sa zamerali 
na netradičné využitie orechov v potravinárstve. Skúmali, koľko tuku má 
v sebe jedno orechové zrnko a lisovaním orechov získali pár kvapiek 
oleja. Spolužiakom predviedli, ako si môžu jednoducho vyrobiť orechové 
mlieko a orechové maslo. Takéto lákavé občerstvenie ponúkli deťom 
v Školskom klube detí.



3. VARÍME A PEČIEME Z ORECHOV – Z orechov sa pieklo i na 
krúžku ,,Varenie, pečenie, tvorenie,“ kde si žiaci vyskúšali  upiecť 
orechovú  štrúdľu z nazbieraných orechov. Úlohy si pekne rozdelili –
chlapci mleli orechy a dievčatá vaľkali cesto. Na závine si však 
pochutnali všetci spoločne.



4. MAXIŠTRÚDĽA – Najatraktívnejším vyvrcholením celého dňa bol  
pokus  o vytvorenie MAXIŠTRÚDLE – závinu z kysnutého alebo 
lístkového cesta s orechovou alebo jablkovo-orechovou plnkou. Žiaci zo 
všetkých tried z prinesených závinov vytvorili  MAXIŠTRÚDĽU, ktorá  
bola zložená zo 166 častí a merala 55 m a 73 cm! V tejto aktivite spojilo 
svoje sily 125 žiakov, čo je takmer polovica školy!  Nešlo by to bez 
podpory mamičiek a babičiek, ktoré  záviny piekli spolu s deťmi a priložili 
k nim i svoje osvedčené recepty. Najviac závinov priniesli žiaci zo IV.A. 
Každý účastník za svoju snahu získal samolepku s logom 
MAXIŠTRÚDLE.



. 



Vytvorenie  MAXIŠTRÚDLE zaujalo i redaktorov regionálneho 
týždenníka Záhorák, kde sa písalo nielen o našej škole, ale i o celom 
projekte Hovorme o jedle. ☺
ORECHOVÝ DEŇ bol super, mnohému sme sa naučili, pochutnali sme 
si na orechových jedlách, ale hlavne sme sa všetci spolu zabavili. 



Názov: ORECHOVÝ DEŇ
Projekt: HOVORME O JEDLE
Denná téma: Zelenina, ovocie, orechy        
z našich sadov
Vyhlasovateľ: Centrum rozvoja znalostí 
o potravinách n.o.
Realizácia: ZŠ, Záhorácka 919, Borský
MikulášMikuláš
Počet žiakov: 289
Najaktívnejšia trieda: V.A (27 žiakov)
Projekt podporili: rodičia žiakov, 
miestni podnikatelia a záhradkári.


