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Jazykový bufet: Krajiny Európy 
Téma: Typické jedlá rôznych krajín 

 120 minút na prezentáciu 

 od 9 rokov (od 3. ročníka) 

Potrebný materiál/Príprava  

§ eľká miestnosť na prezentáciu, taniere, príbory, obrúsky 
§ vlajky / plagáty 
§ A4 papiere s receptom predstavovaného jedla 
§ A4 papiere s niekoľkými vetami v príslušnom jazyku 
§ na projekte by sa mali zúčastniť viaceré triedy, pokiaľ možno všetky triedy jedného ročníka 

Ciele  

Žiaci sa naučia  
§ čo sa je v rôznych krajinách. 
§ spoznajú vlajky krajín. 
§ ako znie zopár viet v iných jazykoch. 
§ ochutnávaním jedál spoznajú kultúru rôznych krajín a naučia sa vážiť si ju. 

Forma  

Projekt, práca v skupinách, prezentácia, diskusia 

Priebeh vyučovacej hodiny 

Žiaci spolu s rodičmi uvaria typické jedlo nejakej krajiny a prinesú ho do školy. Môže ísť o ich krajinu 
pôvodu alebo o ľubovoľnú krajinu. Na prezentáciu dostane každá skupina jeden stôl, na ktorom budú 
propagovať svoje jedlo a krajinu. Na každom stole ležia infomateriály s receptom ponúkaného jedla a s 
niekoľkými vetami v danom jazyku. Hosťami jazykového bufetu sú žiaci ostatných tried, ktorí chodia od 
jedného stola k druhému, ochutnávajú jedlá a popritom sa dozvedia niečo o danej krajine a jazyku. 
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Podrobný popis najdôležitejších aktivít 

Aktivity Poznámky 

1. Žiaci si vyberú jednu krajinu, ktorú budú 
zastupovať, a prečítajú si doma, aké jedlo je pre 
túto krajinu typické (napr. štrúdľa pre Rakúsko, 
»mici« - grilované mleté mäso pre Rumunsko, pizza 
či lazane pre Taliansko atď.). 

Učiteľ oboznámi žiakov s priebehom celej akcie. 

2. Žiaci doma uvaria jedlo, napíšu recept na papier 
A4, vyrobia vlajku / plagát s vlajkou a preložia 
určené vety do jazyka danej krajiny. 

§ Rodičia pomáhajú pri varení. 
§ Vlajky môžu žiaci pripraviť počas hodiny 

výtvarnej výchovy (interdisciplinárne 
vyučovanie!). 

§ Na A4 papiere treba písať veľkým, 
čitateľným písmom. 

§ Vety na preklad sú rovnaké pre všetky 
jazyky (pozri prílohu). 

3. Žiaci prezentujú svoje jedlá. Dbajú na to, aby 
prezentácia ich krajiny/jedla bola pekná a 
kompletná. 

 

Tipy na doplnkové učivo (nápady na doplnkové aktivity, projektové dni, otvorené úlohy) 

Možno pozvať aj rodičov žiakov a najmä starších žiakov zo školského časopisu/rádia, ktorí urobia 
fotografie a môžu klásť hosťom otázky ohľadom jedál. 

Zaujímavosti a odkazy na doplnkové učivo k téme   

http://www.leseuronautes.eu/die-europaeische-kueche/  
http://www.so-schmeckts.de/rezepte/europaeische-spezialitaeten  
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Pracovný list č. 1 (Rýchlokurz jazyka .......………………………………) 
 
Dobrý deň! 

 

 
Volám sa / voláme sa ………….. 

 

 
Naša krajina je ……………. 

 

 
Naša krajina sa nachádza na ……….. (S, J, V, Z) 
Európy. 

 
 

 
Naše susedné krajiny sú ………….  

 
 

 
Obľúbené jedlá (názov krajiny) sú …….............. 

 
 

 
Máme radi …………… 

 

 
Naše najznámejšie osobnosti sú ……………… 

 

 
Ďakujem! 

 

 
Dovidenia! 

 

 


