
Spojená škola, Zimné 465, 053 23 Rudňany 

Svetový deň mlieka na našej škole - 28.9.2016 

(správa z akcie) 

 
 

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a 

propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne 

produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. 

Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na 

pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho 

zdravotné prínosy pre rastúce deti. 

 

V našej škole sme si pripravili pre žiakov tento program: 

1 hodina: Mlieko a jeho význam. 

2 - 3 hodina: Tvorba výrobkov z  obalov mliečnych výrobkov. 

Desiatová prestávka: mliečna desiata. 

4 hodina: Ochutnávka mliečnych výrobkov, vyhodnotenie žiackych prác.  

5 hodina: Interaktívne video: Cesta mlieka. 

 

Počas nášho mliečneho dňa sa žiaci oboznamovali s významom mlieka pre ich zdravie. Hneď 

na začiatku prvej hodiny si vypočuli zo školského rozhlasu oznam o priebehu celého dňa 

a význame mlieka. V jednotlivých triedach si vypracovali pracovné listy zamerané na význam 

mlieka a mliečnych výrobkov. Na ďalších dvoch hodinách žiaci tvorili rôzne plagáty a výrobky 

z nazbieraných obalov mliečnych výrobkov a vzápätí si pochutnali na mliečnej desiate počas 

veľkej prestávky. Nasledovala ochutnávka mliečnych výrobkov v podobe syrových 



a smotanových nátierok i čokolády v jednotlivých triedach. Každý žiak dostal puding, ktorý 

sme navarili vďaka našim sponzorom: Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany, ktoré 

nám poskytlo 25l čerstvého kravského mlieka a spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o., ktorá 

nám darovala mliečne výrobky (smotanové nátierky, maslo, tavený syr),BB puding, cukor a 

chlieb. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za ich dar. Na piatej hodine si žiaci 

v troch učebniach pozreli interaktívne video Cesta mlieka, kde sledovali celý postup od 

dojenia po spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov spolu s jednoduchým kvízom 

s otázkami zameranými na význam mlieka a jeho spracovanie. Na záver sa vyhodnotili 

vytvorené práce žiakov z obalov mliečnych výrobkov, pričom boli odmenené mliečnou 

sladkosťou 3 najkrajšie práce tried 6.B, 7.C  a spoločná práca tried 7.A a 7.B.  

 

V Rudňanoch 29.9.2016  Organizátori:  Mgr. Miloš Sedlák 

       Ing. Petra Hamráková 
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Výhercovia: 

 

1. Miesto: Žiaci 6.B 

 
 

 

 

 

 

 



2. Miesto: Žiaci 7.A a 7.B 

 
 

3. Miesto: Žiaci 7.C 

 
 


