
 
 
 
 

ZDRAVIE NA TANIERI - RADŠEJ ČASTO 
A MÁLO AKO NARAZ A VEĽA 

   

                                    Hlavný cieľ projektu: Prevencia zdravia a obezity  
                                                          
 
 
 
 

Čiastkové ciele:   
 Skvalitnenie podmienok školského stravovania 

 Zmena a rozvoj stravovacích návykov u detí a žiakov - poukázaním na správny pitný režim,  
konzumáciu ovocia a zeleniny v surovom stave, konzumáciu mlieka.  

 Zmena životného štýlu realizáciou pohybových aktivít detí a žiakov na podporu zdravia. 

 Zapojenie žiakov našej školy, detí materských škôl, žiakov špeciálnej školy, rodičov, 
zamestnancov a verejnosť mesta Dolný Kubín do projektu. 

 

Náš projekt je dotovaný z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na 
základe výzvy zverejnenej v apríli 2017. Zo 147 predložených  projektov medzirezortná komisia pre 
výber a hodnotenie projektov vybrala 15 projektov a náš bol medzi nimi. 
 

V rámci projektu pribudne do školskej kuchyne mycia linka a do školskej jedálne šalátový pult.  
 

Dňa 16. októbra 2017 začíname projektový týždeň, nazvali sme ho Týždeň zdravia. Je zameraný 
na správne stravovanie v znamení hesla Radšej často a málo, ako naraz a veľa. Budeme hovoriť o 
potravinách, o pestrej strave a jej správnom zložení podľa potravinovej pyramídy, o dôležitosti pitia 
vody, ale aj  o potrebe hýbať sa. To všetko preto, aby sme, ako sa vraví, boli v pohode.   Prečo? Nuž preto, 
aby sme nemuseli bojovať s nadváhou alebo obezitou, alebo sa liečiť kvôli chybám v stravovaní. 
Pamätajme si, že veľmi dôležité je správne rozloženie celodenného príjmu stravy. Základom sú tri 
hlavné jedlá – raňajky, obed a večera a 1 – 2 menšie porcie medzi hlavnými jedlami – desiata a olovrant. 
To znamená jesť 5-krát denne malé porcie. Často zabúdame, že raňajky sú základom dennej stravy, aby 
sme dostali do tela energiu, ktorú budeme potrebovať najmä dopoludnia, keď sme v škole alebo 
pracujeme. Na mieste je otázka: koľkí z vás doma neraňajkujú? Naša starká vždy vtipne a obrazne 
poznamenala: „Najedz sa, veď aj prázdne vrece nestojí, treba ho naplniť.“  

 
Počas projektového týždňa od 16. – 21.10. 2017, chceme motivovať deti a dospelých k zmene 

stravovacích návykov - poukázaním na správny pitný režim,  konzumáciu ovocia a zeleniny v surovom stave, 
konzumáciu mlieka, k  zmene životného štýlu realizáciou pohybových aktivít detí a žiakov na podporu zdravia. 
 

Cieľové skupiny: 
Do projektu zapojíme nielen žiakov a pedagógov našej školy, ale aj deti materských škôl, žiakov špeciálnej 
školy, rodičov, zamestnancov a verejnosť mesta Dolný Kubín.  
 

Program: 
1. deň – pondelok - 16.10.2017  -  Svetový deň výživy - edukačné aktivity zamerané na stravovanie 
2. deň – utorok 17.10.2017 – Deň mlieka alebo oslava mlieka – tvorivé dielne v ŠKD 
3. deň – streda 18.10. 2017 – Deň zdravia vo veľkej škole – rovesnícke vzdelávanie pre deti MŠ a žiakov 

špeciálnej školy  
4. deň – piatok 20.10.2017 – Deň jablka – tvorivé dielne pre žiakov ZŠ   
5. deň – sobota 21.10.2017 – Deň pohybu alebo tri, dva, jedna – začíname – akcia školy pre všetkých, 

ktorým záleží na svojom zdraví. 

Miesto konania aktivít: priestory školy a školskej jedálne.  


