
Tajomstvo obilného zrnka 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Bytča 



Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

1. Rozprávky  „Macko Uško stráži obilie“, 

                    „Macko Uško a koláčik s posýpkou“ 

2.    Dokumentárny film  „Pečie sa v piecke chlieb“ 

3.    Návšteva pekárne 

4. Rýmovaná rozprávka „O Pampúšikovi“ 

5. Hry so spevom „Kolo, kolo mlynské“ a „Osievame múčku“ 

6.    Tvorenie z cestovín 

7.    Škôlkarské pečenie 

8.    Aj vtáčikom zrnká chutia 

9.    Zemiakové pečiatky 

 



Rozprávky Macka Uška 

V pondelok  10. októbra 2016 čakalo na žiakov 1. stupňa v škole veľké 

prekvapenie.  

Deň  nezačali tradične v laviciach, ale pri premietacom plátne, kde už na 

nich čakal Macko Uško.  

Musí im všetkým vyrozprávať a ukázať, ako pomáhal strašiakovi  strážiť 

obilie, ako plašil vtáčiky, aby všetko obilie nevyzobali a ako využil múku 

zo zachráneného obilia na výborný koláčik. 

 

                                           Žiaci  pozorne sledovali Macka Uška  

                                           a získavali nové vedomosti. 



Obilie, klas, zrnko...? 
...chytím,  

    obzriem,   

      ochutnám... 



Pečie sa v piecke chlieb... 

Zrazu sa žiaci ocitli  pri murovanej piecke, v akej sa kedysi  pekával chlebík.   

Z pútavého filmu sa dozvedeli, aké nástroje  a nádoby sa  v minulosti 

používali, ako sa pripravovalo cesto , ako a na čom sa do pece vkladal chlieb. 

 

 

 

 

 

 

 

Hneď potom sa šikovne obliekli a všetko, o čom počuli, si išli skontrolovať      

a overiť do pekárničky v meste. 

 



Návšteva pekárne 

V pekárni deti zistili,  

že kým oni spali v teplých postieľkach,  

tety a ujovia pekári už všetko napiekli.  

Pani majiteľka im poukazovala, čo všetko v pekárni  

potrebujú a používajú.  

Názorne predviedla nástroje, stroje a zapla aj pece,  

aby všetko čo najvernejšie videli.  Žiaci  pozorne počúvali a 

 všetko  si so záujmom obzerali.  

Nakoniec dostali čerstvú dobrotu a vrátili sa do školy,  

aby aj oni pokračovali v práci. 

 

 



Návšteva pekárne 



Pampúšik  je z múky tiež 

Ja som pampúch - pampúšik   po truhlici škrabaný,  

po múčnici metený, na pekáči pražený, na oblôčku chladený. 

Utiekol som dedkovi, utiekol som babičke, utiekol som ... 

 

 

 

Žiaci počúvali rozprávku ,                              

známu časť odriekali spolu s pani učiteľkou.    

Išlo im to veľmi dobre  

a za odmenu dostali omaľovánku Pampúšika. 



A teraz sa zahráme 

 

                               Kolo, kolo mlynské za štyri rýnske.     

                          Kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo bác... 

 
 

Osievame múčku  

 v slamenom klobúčku,  

čo naosievame , 

pekárovi dáme,  

čo zvýši, to Mariši,  

čo zostane, Zuzane. 

 



Kolo, kolo mlynské 



Osievame múčku 



Tvorenie z cestovín 

Žiaci sa rozišli do tried, aby si vyrobili pre radosť pekné výrobky                          

a aby si zároveň precvičili drobné prstíky, ktoré ich vedia často pohnevať. 

 

 



Výrobky z cestovín 



Škôlkarské pečenie 

Nedali sa zahanbiť ani naši najmenší,                                                         

ktorí od rána vaľkali, šúľali, miešali a vypekali .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jedna druhej riekla, 

keď koláče piekla... 

 



Aj vtáčikom zrnká chutia 

Škôlkari nezabudli ani na kamarátov – vtáčikov,                                         

ktorí vonku poletujú a zháňajú si niečo na zobnutie. 

 



Zemiakové pečiatky 

Deti v školskom internáte dostali za úlohu premeniť obyčajné zemiaky  na 

kvetinky, srdiečka, motýliky a iné tvary. Veľmi sa pri tom zabavili a naučili 

sa, že fantázii sa medze nekladú. 



Pečiatkovanie 



Odmena?  

Samozrejme,  

obilná   



Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna                     

Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

 

Bc. Eva Sedliačková, 0911 180 164                  eva.sedliackova@szsibytca.sk        

Mgr. Alena Korduljaková, 0902 765 778    alena.korduljakova@szsibytca.sk 

 

Počet žiakov školy je 98, do projektu sa zapojili žiaci 1. stupňa                            

a deti Špeciálnej materskej školy v počte 40. 

     

Najaktívnejšia trieda  –  VŠETCI !!! 
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