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„KŘÍŽEM KRÁŽEM ETNOSVĚTEM S ANGELEM“



Jak jsme pracovali

➔ představení kultury

➔ diskuse

➔ rozhovor s obyvateli země 

➔ tvořivá práce

➔ příprava pokrmů

➔ poslech hudby

➔ ve škole i on-line



Projekt

Letos se do našeho projektu zapojili žáci, učitelé i rodiče našich žáků a žákyň. 

Východiskem pro výběr kultur jednotlivých národů a etnik byly osobní zážitky žáků 

a žákyň nebo jejich zájmy.

Dílny byly organizovány při prezenční i distanční výuce. Spolupráce s rodiči byla 

pro žáky a žákyně velkým zpestřením při prezentaci jednotlivých kultur.

Kreativitu, kterou žáci a žákyně projevili, můžete najít v této prezentaci. 



Inspirovali jsme se těmito kulturami



Etnovaření



Francie  - Makronky

Alice a Valerie 



Francie  - Francouzské palačinky crêpes

Nicol a Ella

ingredience : 
- hladká mouka (250 g)
- 2 vajíčka 
- mléko (600 ml)
- rozehřáté máslo ( 2 čajové lžičky)

recept : 
1) Všechny suroviny na přípravu palačinek (crêpes) ušlehejte v míse na hladké lité 

těsto. Spíš než mixér použijte metly nebo metlu kuchyňského robotu. Těsto odložte 
nejméně na 1 hodinu na chladné místo.

2) V malé pánvi rozehřejte na středně silném stupni trochu másla, přidejte naběračku 
těsta a pánví zakružte, aby těsto pokrylo dno pánve. Opékejte 1–2 minuty, potom 
palačinku obraťte a opékejte zhruba 1 minutu z druhé strany dozlatova.

3) Palačinku přeneste na talíř a postup opakujte, dokud nepotřebujete všechno těsto 
(vyjde zhruba na 4 palačinky).  Na talíři je přikládejte pečícím papírem, aby se 
neslepily.

4) Nechte je několik minut prohřát a podávejte. Pak  si je můžete dochutit podle své 
volby. My jsme si je však ochutili Nutellou, jahodami, borůvkami, hroznovým cukrem 
a trošku cukru. 

5) A teď už jenom dobrou chuť !



Seychely - Kari omáčka s masem z netopýra

Kimberley a Kristina



Evelina a Pavla

Řecko



Japonsko

Kateřina 



Itálie - Pizza a těstoviny

nástěnka v družině

práce na plakátumakety jídla z filcu



Polsko a Slovensko

prezentace Polska 

Johanka s tatínkem

slovenské halušky a polské pirohy

slovenská básnička

s pohyby



Řecko
➔ diskuse o kulinářských zážitcích

➔ řecký salát

➔ gratinované mořské plody



Blízký

východ

Viky 



USA - Malinové muffiny

Suroviny:

* 2 vejce

* 4 lžíce oleje

* 120 g cukru 

* 150 ml mléka

* 250 g hladké mouky

* 1 prášek do pečiva

* nasekaná čokoláda

* maliny

Postup:

Od vajíček rozdělíme žloutky a bílky. Žloutky šleháme s

olejem, špetkou soli, cukrem a mlékem. Z bílků

vyšleháme tuhý sníh a vmícháme do tekuté směsi.

Nakonec přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva

a čokoládu. Přidáme maliny do těsta i na naplněné důlky

jako ozdobu. Pečeme cca 25 min při 180°C.

Lucie a Michal



Maďarsko - Bramboráky

Klára, Andrea, Tereza

Ingredience: brambory, 

vejce, hladká mouka, 

česnek, sůl, pepř, 

majoránka, sádlo, mléko

Popis pracovního postupu

1. Půl kila oloupaných brambor nastrouháme na 

struhadle a vymačkáme přebytečnou vodu 

2. Pět stroužků česneku oloupeme a namačkáme.

3. Do brambor přidáme dvě vejce, sůl, pepř, 

přichystaný česnek, jednu lžíci sušené majoránky, 100 

g hladké mouky a 100 ml mléka

4. Nakonec směs důkladně promícháme aby se vše 

spojilo v těsto.

5. Na pánvi rozpustíme 250g sádla a naběračkou 

vlijeme těsto.

6. Nakonec smažíme z obou stran do zlatova



Etnodílny



Španělsko

tanečnice flamencatoreador

výroba vějířů
inspirace tvorbou

A. Gaudího

kreativní tým v kostýmech



Keňa

navlékání korálků

módní přehlídka

výběr materiálu



Nový Zéland

seznámení s kulturou

bojový tanec - haka

ochranný amulet

tvorba amuletů



Francie - Šneci a makronky

šneci a makronky

využití přírodnin

práce s modelínou



USA

lapače snů

tanec na indiánskou hudbu



Egypt

návrh designu a 

malba egyptských 

náhrdelníků

my a náš sarkofág 

zkoušíme psát hieroglyfy



Co nám projekt přinesl - ze zpětných vazeb žáků

● Seznámení se s novými zeměmi

● Poznání nových kultur a tradic

● Bavilo mě tvoření, vaření, tanec 

● Spolupráci se spolužáky

● Dobré jídlo

● Lépe jsme poznali zemi, ze které je náš učitel

● Byla to legrace


