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Křížem krážem etnosvětem







Aktivity tříd: 
1. A : Svět na talíři. 1. B : Vaříme Phở.

2. A : Etnodílna "Vietnamky", Etnodílna “Matrjošky” z Ruska a beseda o Ukrajině.

2. B: Vietnamské a ukrajinské talíře a známky.

3.  A: Ukrajinští pavoučci štěstí.

3. B: Národní kuchyně Moldavska. Speciality z Ukrajiny.

4. A: Co se jí ve světě?

4. B: Ukrajinské Mlynce - etnovaření a výtvarné ztvárnění.

5. A: Po stopách historie ukrajinského kostela.

5. B:  Příprava libanonského pokrmu Tabuleh.

7. B: Ukrajinský šašlik - etnovaření, výtvarné ztvárnění.



1.A Svět na talíři
Obletíme celý svět, 

informace na talířku.

S kamarády tam a zpět,

navíc nám nekručí v bříšku.





1.B Vaříme Phở
Ve třídě 1. B jsme připravovali tradiční Vietnamskou polévku Phở. Polévka 

se skládá z rýžových nudlí, silného zeleninového vývaru, masa a zeleniny. 

Rozhodli jsme se místo polévky vytvořit dekoraci. Ze samotvrdnoucí hmoty 

jsme vyrobili misky. Do těch jsme pak vložili nastříhané provázky a suroviny 

reprezentující koriandr, citron, chilli a další. 











2. A Etnodílna "Vietnamky"

Vietnamky jsou nejrozšířenější otevřená obuv na světě. Nosí se hlavně v Asii. 

Vytvořili jsme si jejich model.





Etnodílna "Matrjošky"
Oblíbenou ruskou hračkou je matrjoška nebo se jí také říká bábuška. Je to malovaná 

dřevěná rozkládací panenka, která má v sobě ukryté další menší rozkládací panenky. 

Někteří jsme ji ztvárnili jako plošný reliéf, nekteří jsme matrjošky modelovali.







2. B Vietnamské a ukrajinské talíře a 

známky
Vyráběli jsme vietnamské a ukrajinské tradiční pokrmy. Šlo o vietnamské maso, 

skleněné nudle a rýže a ukrajinské pelmeně. Dále jsme pro propojení zemí vyráběli 

poštovní známky s vyhynulým zvířetem z obou zemí a nápisem v jazyce země. 





3. A  Ukrajinští pavoučci štěstí

Na Ukrajině je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a pavučina. Věří 

se, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí. Proto 

jsme se se třídou rozhodli udělat tyto pavoučky štěstí i s pavučinou, 

abychom si tuto zajímavou ukrajinskou tradici nejen vyzkoušeli, ale třeba 

nám pavoučci přinesou štěstí k lepším známkách ve škole.





3. B  Národní kuchyně Moldavska. Speciality z Ukrajiny







4.A Co se jí ve světě?

Světová kuchyně je znamenitá, našli jsme si a vyzkoušeli uvařit různé recepty. Nejvíce jsme se radovali, že se nám vše povedl





Francouzský fondant
Je to mladý dezert. Cca od roku 1989. O jeho zrod se perou New York a Francie. Je strašně jednoduchý, ale musí se vychytat čas v troubě. Aby čokoláda vytékala.

Je treba: 4 vejce

90 g cukru

90 g hladke mouky

90 g masla

Cela cokolada

Vejce vyslehame do pěny a poté začneme postupně po troškách vsypávat cukr. To je důležité. Pak prosátou mouku. Nakonec cokoládu rozpustenou s máslem ve vodní lázni.

Nalijeme do vymazaných formiček a pečeme na 180 stupňů 8 minut. Dobrou chuť.





Libanonský kuskus



Mexická tortilla





5. A Po stopách historie ukrajinského kostela
Sledovali jsme bohatou historii Chrámu svatého archanděla Michaela, který byl postaven v 16.století 

na Ukrajině. Během času se dostal až k nám, bohužel nedávno vyhořel. Kostel jsme si namalovali.







4. B Ukrajinské Mlynce - etnovaření a výtvarné ztvárnění

Toto jídlo je přípravou i složením hodně podobné našim palačinkám. Někteří jsme si vyzkoušeli jídlo doma podle receptu uvařit, někteří jsme si ho jen vyrobili z papíru. I tak to byla velká zábava.





5. B: Příprava libanonského pokrmu TABULEH
spolužák z Libanonu vytvořil recept, připravil pokrm. Spolužáci  provedli výtvarné 

zpracování surovin, výpočty nákladů na porce pro daný počet osob, sestavili 

MENU.





7.B Ukrajinský šašlik - etnovaření, výtvarné ztvárnění

Rodina našeho ukrajinského kamaráda doma často vaří šašlik. Je to špíz složený z 

masa, cibule, papriky. My jsme si vytvořili papírovou náhradu. Už se těšíme, až si 

jídlo společně někdy uvaříme doopravdy.





Další recepty našich žáků z domácí výuky:



Děkujeme za pozornost
Žáci a pedagogové ZŠ TGM v Praze 12


