
Aktivita II. Představení národní, regionální kuchyně (leden únor) 
  úkol  1 Výběr jídel naší národní kuchyně  

úkol  2 V týmech po 2-3 osobách doma uvařit jídlo, nafotografovat postup a 
výsledek – prezentace, anglicky napsat recept a postup – jako list do kuchařky  
varianta: nahrát video o své aktivitě s titulky či komentářem – možná i vítaná 
úkol  3 video – Nahrát jako celá projektová skupina na video přípravu 
národního jídla vedenou odborníkem kuchařem, všechny komentáře činností 
v angličtině  
příprava – jazyková – slovní zásoba, nákup ingrediencí,  
provedení v kuchyňce na ZŠ Holubova 13:30 Pondělí  9.2.2015 
shrnutí činností, které každá skupina vykonala a co uvařila  
úkol 4 - Dodat ve Wordu recept pro mezinárodní kuchařku v angličtině i 

 češtině 
úkol 5 zpracovat video  
úkol 6 Vypracování metodických pokynů k netradiční hodině „Learning 

through doing“ (and CLIL)– vykonávám konkrétní činnost a komentuji v angličtině, 
učím se novou slovní zásobu a upevňuji si ji hned při aktivním  a praktickém použití.  

 
Blog: Studenti ve skupinkách uvařili, zdokumentovali a opatřili recepty celkem 10 

národních  jídel: Kuřecí řízky, Bramboráky, České buchty, Čočková polévka, Svíčková, Rybízová 
bublanina, Kynuté povidlové knedlíky, Žemlovka, Štrůdl a jídlo, které vařily 4 týmy dohromady 
Knedlo zelo vepřo.  

Tato aktivita studenty velmi zaujala, sešlo se mnohem více receptů, než bylo 
požadováno. Studenti pracovali ve dvojicích, skupinách ale i jednotlivě a následně v angličtině 
i češtině tvořili prezentace, wordové dokumenty s recepty a fotografiemi. Nejzdařileji 
vytvořené práce byly poslány jako příspěvky do mezinárodní kuchařky. 

Druhým o poznání náročnějším úkolem bylo společné vaření ve školní kuchyňce 
základní školy, které probíhalo v angličtině a za asistence pozvané odborné kuchařky z naší 
školní jídelny. Studenti předem dostali slovní materiál, se kterým se měli seznámit předem. 
Jedna skupina natočila na video z nákupu ingrediencí v místní samoobsluze, které též 
okomentovala v angličtině. Při vaření se studenti snažili komunikovat v angličtině a 
komentovat vše, co dělají. Nebylo to lehké, protože i technologie a potřebné činnosti při 
vaření vyžadovaly určité soustředění. V podstatě se studenti kromě angličtiny učili i celý 
postup přípravy jídla. Vyžadovalo by to opakování celé akce a častější využití této metody. 
Přece jen se aktivnějším studentům dařilo vzpomenout si na slovní zásobu, kterou jsme si 
předem prošli.  

Nakonec studenti prostřeli stůl, pozvali paní kuchařku a paní učitelku a společně 
ochutnali svůj výtvor.  

Následně se zpracovali video, a recept do kuchařské knihy. Metodické poznámky jsou 
též zpracovány ve wordovém dokumentu. 

 
 
 
 
 


