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Téma Potraviny určené deťom 

Spojenie  

predmetov  

Občianska náuka, etická výchova, ekonomika, obchod a služby, slovenský 

jazyk, cudzie jazyky 

Obsah Kvalitné jedlo pre deti predpokladá správny vývoj, zdravie a vypestovanie 

vhodných stravovacích návykov. Rodičia dôverujú výrobcom, ak je na obale 

napísané, že je to  - detské -  a sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu za daný výrobok. 

Výrobcovia svojvoľne takto označujú výrobky, ktoré vôbec nie sú prispôsobené 

deťom. Napríklad: olivový olej, ktorý obsahoval DDT, prípravok proti škodcom 

alebo vodnatá šunka pre najmenších. "Detská" horčica či " detské" tavené syry,  

rybie prsty pre najmenších... Ide o marketingový ťah zameraný na rodičov a detí, 

pričom sa využíva reklamná kampaň, lebo výrobcom a dovozcom ide hlavne o 

zisk.  

Užitočné 

zdroje  

 

MÁRTIN, N. A. et al. Spotrebiteľská výchova v triede. 1.vyd. Stará 

Ľubovňa: Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, 2007. 

ISBN978-80-969329-2-4   

URADNÍČKOVÁ, J.: Potraviny a výživa I. Bratislava: SPN, 2017. 

KÜHNE, P.: Anthroposofická výživa: potraviny a jejich kvalita. Praha: 

Maitrea, 2015. 

https://www.svps.sk/ 

https://www.svps.sk/potraviny/informacie.asp 

www.mpsr.sk   

www.dtest.cz  

https://www.nasedeti.sk/vyziva-a-fitness/clanok/ako-vyberat-a-nakupovat-

zdrave-potraviny 

                        

Indikátory 

rozvoja 

kľúčových   

kompetencií   

 

Spoločenské a občianske kompetencie : 

Schopnosť  žiakov využívať označovanie potravín v praktickom živote   

 

Komunikácia v materinskom jazyku : 

Schopnosť žiakov jasným a konkrétnym spôsobom vyjadrovať názory, 

postoje a skúsenosti   

https://www.svps.sk/
https://www.svps.sk/potraviny/informacie.asp
http://www.mpsr.sk/
http://www.dtest.cz/
https://www.nasedeti.sk/vyziva-a-fitness/clanok/ako-vyberat-a-nakupovat-zdrave-potraviny
https://www.nasedeti.sk/vyziva-a-fitness/clanok/ako-vyberat-a-nakupovat-zdrave-potraviny
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Pomôcky: Obaly z výrobkov, určených pre malých spotrebiteľov 

Letáky zo supermarketov 

Informačné zdroje  o označovaní potravín  

 

Trvanie 45 minút 
 

  

 

(25´) 

 

 

 

  

 

 

 

Predstavenie vzdelávacích cieľov  a motivácia  

 

Kooperatívne učenie  

Rozdelenie žiakov  do skupín podľa počtu v triede. 

  

Požiadajte žiakov, aby si predstavili, že sú informovaní a kritickí 

spotrebitelia, ktorí pri nákupe chcú za svoje peniaze kvalitné výrobky pre 

svoje ratolesti. Požadujte od nich, aby využili všetky dostupné údaje na 

výrobku určenom malým spotrebiteľom. Môžu využiť pripravené 

informačné zdroje na označovanie potravín. 

 

 ÚLOHY:    

1. Navrhnite  obsah  rodinného nákupu  potravín určeného deťom. 

2. Ktoré potraviny by v obsahu nákupu mali chýbať?  

3. Konzumácia ktorých potravín podporuje obezitu?   

4. Prečo nie sú odporúčané potraviny, ktoré obsahujú veľa E-čok?  

5. Porovnajte označenie "detského" potravinového výrobku s výrobkom 

určeným dospelým konzumentom. 

6. Sú zdravšie potraviny, ktoré majú kreslené postavičky na obale? 

 

 (15´) 

 

 

 

 

 

(5´) 

 

Demonštrácia označovania 

 

Prezentácia spracovaných informácií  na praktických ukážkach - vybraný 

zástupca  prezentuje údaje o potravinách  na  výrobkoch   určených pre deti.   

 

 

Záverečná diskusia – aké dôsledky môže prinášať neznalosť označovania 

potravín 
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Príloha  

 
Zdroj:https://www.nasedeti.sk/vyziva-a-fitness/clanok/ako-vyberat-a-
nakupovat-zdrave-potraviny 
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