
Blog a metodika: Učení se činností či zážitkem /Learning through doing/ 

and CLIL- content and language integrated learning (spojení jazyka 

s jiným předmětem) 

Obsah: Vaření pokrmu: Knedlo zelo vepřo 

Cíl: seznámit se s technologií vaření pod dohledem odborníka, osvojit, procvičit a použít 

anglický jazyk při společném zážitku  

Místo a pomůcky: vybavená kuchyňka, potraviny k vaření 

Čas: 2 - 3 hodiny provádění + příprava předem 

Věk: 14 let - výše, 10 - 15 studentů od mírně pokročilé úrovně 

Inspirovali jsme se přístupem některých lektorů a jazykových škol(viz např.  

http://ninaenglish.cz/ ), které se snaží učit jazyk bez učebnic, čili tak jak si osvojujeme 

mateřský jazyk -společenským kontaktem, metodou pokus - omyl, vyjednáváním a hlavně při 

činnosti, o kterou se zajímáme nebo ji potřebujeme. 

Vybrali jsme si k tomu činnost, se kterou se každý setkává téměř denně - přípravu jídla.  

Jedním z cílů projektu je představit českou kuchyni a také se seznámit s přesnou technologií 

vaření. Takže přípravu tradičního českého pokrmu - knedlo zelo vepřo řídila pozvaná 

odbornice - kuchařka naší školní kuchyně.  

Příprava předem: Proběhla motivace - o typických tradičních českých jídlech a výběr pokrmu 

specifického pro Českou republiku - knedlíky (3 druhy)a pečené vepřové maso a zelí (2 

druhy). 

Stanovili se 2 kameramani, kteří vše natáčeli a sestříhali. 

Studenti dostali vypracovaný slovníček výrazů i frází, specifických pro tuto činnost, který si 

měli předem prostudovat.  

Vypracoval se seznam surovin, které bylo nutno koupit nebo přinést. (anglicky). Skupina 

studentů nakoupila suroviny v supermarketu - anglicky popsala svou činnost (na kameru) 

Seznam k nákupu surovin:  
asi 1 kg masa: vepřová kýta nebo krkovice 
2kg brambor 
6-10vajec 
1kg hladké mouky 
1kg hrubé mouky 
2 housky nebo rohlíky 
malou hlávku bílého zelí 
1balíček kysaného zelí 
4 velké cibule 
půl litru oleje 
kvasnice 
kmín 
sůl 



Průběh vaření (měl by probíhat v angličtině, ale ve skutečnosti probíhal částečně v češtině, 

vzhledem k tomu, že jsme měli odborného poradce paní kuchařku - ideální by bylo opakovat 

vše 2x - studenti získají větší jistotu a sebedůvěru a plynulost, když už lépe znají činnost, 

kterou dělají): Ve vybavené kuchyňce na ZŠ studenti se rozdělili do skupin po 2 - 3. Bylo jim 

vysvětleno, kterou součást celého pokrmu budou vařit:  

Tým 1 - chlupaté knedlíky 

Tým 2 - bramborové knedlíky 

Tým 3 - houskové knedlíky 

Tým 4 - hlávkové zelí ( na sladko) 

Tým 5 - kysané zelí  

Tým 6 - pečené vepřové 

U svých sporáků studenti za dohledu a rad paní kuchařky, prováděli potřebné procedury 

s potravinami, chodil mezi nimi kameraman (a učitel), který se ptal na to, co dělají a jak - 

samozřejmě vše anglicky. 

Když bylo vše hotové, studenti prostřeli se stůl - popsali to, naservírovali hotový pokrm a 

posadili se ke stolu. 

Výstup: nahrávka (eventuálně po opakované lekci - porovnání výsledků) 

 


