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Jablko - obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku. Všetci vieme, že 

jabĺčko výborne chutí, je zdravé a má blahodarný účinok na náš metabolizmus. Šťavnatý 

kúsok jablká zásobí telo energiou, uhasí smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dobre zasýti. 

Práve z tohto dôvodu sa aj tento rok žiaci našej školy rozhodli zapojiť do akcie pod názvom 

„Deň jablka“.  

Samotnému priebehu tohto dňa predchádzala "jablková výzdoba" interiéru školy – 

chodieb a tried, do ktorej sa zapojili žiaci , učitelia i rodičia. Od rána sa školou šírila vôňa 

jabĺk, jablkových džúsov, škorice a koláčov. 

Žiaci prvého ročníka jabĺčka voňali, ohmatávali, triedili podľa farby, veľkosti, 

umývali ich a ochutnávali. S triednymi učiteľkami a vychovávateľkami rôznymi technikami 

vytvárali papierové jabĺčka. Plnili úlohy s jabĺčkovou tematikou na hodine matematiky 

i slovenského jazyka. 

 Druhý, tretí a štvrtý ročník prispel k dôležitosti   tohto dňa besedou o zdravom 

životnom štýle. Žiaci si dopredu vyhľadali, pripravili a odprezentovali rôzne príslovia a 

porekadlá, napr. jablko nepadá ďaleko od stromu. Za výdatnej pomoci rodičov usporiadali 

výstavu jabĺk spojenú s ochutnávkou nielen krásnych a voňavých jabĺčok, ale aj rôznych 

koláčov a dobrôt pripravených z tohto ovocia – zázraku.   

 Celý náš deň sa niesol v duchu tohto šťavnatého zázraku. Žiaci prišli oblečení vo 

farbách jabĺčok a podľa toho aj pracovali v jednotlivých triedach.   Formou zážitkového 

učenia rozvíjali čítanie s porozumením, naučili sa básničky i pekné pesničky. V rámci 

výtvarnej výchovy sme vyrobili jabĺčkové fantázie a zavárali mozaikové jabĺčka. U detí sa tak 

prehlbovali životné zručnosti, najmä spolupráca, snaha, priateľstvo. V úlohách s jabĺčkovou 

tematikou sa naučili veľa zaujímavostí a zopakovali si získané vedomosti. Nápadov na to, čo 

vyrobiť z jabĺčka, bolo neúrekom. 

Strávili sme spolu so žiakmi zaujímavý deň a opäť sme sa presvedčili, že najväčšou 

radosťou pre učiteľa sú rozosmiate očká jeho zverencov. Na záver si každý prevzal jabĺčko 

a jablkový džúsik. 

 

Veľká vďaka patrí naším milým rodičom, ktorí 

sa podieľali na spolupráci tohto dňa, pečením 

koláčikov. 
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