
 

 

METODIKA setkání zájmového kroužku 
 projekt „Chci být jako vy“ 
Základní škola Veltrusy, okres Mělník 

 
Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.33/02.0056 
Název projektu:    Chci být jako vy 
Název a číslo globálního grantu|  CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků 

ve vzdělávání ve Středočeském kraji II: 
Název a číslo oblasti podpory:  1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami 
Název kroužku:  Sladká cukrárna    
Školní rok:  2013/2014   
Vedoucí kroužku: Mgr. Jindřiška Stránská  
Datum setkání:  22. 10. 2013 

Jednotlivá setkání zájmového kroužku: 
Téma setkání 

 Mléko a jeho význam pro zdraví člověka 
 Palačinky 

 
Konkrétní užitá motivace 

 Soutěž – navrhni obal na krabici mléka  
 Výroba sýra – video  

            http://www.youtube.com/watch?v=ABqJF1YZhCo, případně jiná stránka na toto 
téma 

 Výroba tvarohu – video  
           http://www.youtube.com/watch?v=pXXvdv5Sibo, případně jiná stránka na toto téma 

 
 
Cíl činnosti na setkání kroužku 

 Získání nových poznatků – význam mléka a mléčných výrobků pro zdraví člověka 
 Výrobek – Palačinky 

 
Co rozvíjíme a podporujeme 
 

  Naučit se vzájemně spolupracovat, být zodpovědný za společný úkol, vzájemně si 
pomáhat, tolerovat se 

  Samostatně připravit jednoduchý moučník – palačinky  
  Příjem, získávání, aplikování a zpracovávání informací 
  Kompetence k podnikavosti /tvořivost…/ 
  Kompetence k objevování a orientaci v informacích /aplikace informací v praxi…/ 
  Pravidla zdravé výživy 

http://www.youtube.com/watch?v=ABqJF1YZhCo
http://www.youtube.com/watch?v=pXXvdv5Sibo


 

 
Základní užívané pomůcky 

 Nádobí / mísy, kvedlačky, teflonové pánvičky, talířky, vidličky, lžičky, nože, 
obracečky/, mixér-šlehač, kvedlačky, misky vyšší  

 Suroviny  

 Palačinky - půl litru mléka, 2 vajíčka, 20dkg hladké mouky (toto množství pak 
potřebujeme třikrát – děti budou pracovat ve třech skupinách) 

 Smetana - smetana ke šlehání, 1 lžička cukru 

 Čokoládová poleva - 3 lžíce vody, 3 plátky másla, 4 lžíce kakaa 

 Náplň do palačinek – marmeláda, tvaroh, ovoce 
 

 Utěrky, jar, houbičky 
 Zástěrka 
 Na zápis – notýsek, psací potřeby 

 
Postup práce 

1. Smícháme suroviny na palačinky kvedlačkou ve vyšší misce nebo lze 
použít mixér-šlehač 

2. Smažíme dozlatova po obou stranách na menší pánvičce, nejlépe 
teflonové, tu jsme nejdřív rozpálili s kapkou oleje či kouskem másla 

3. Smetanu a cukr vyšleháme mixérem 
4. V malém kastrůlku necháme rozpustit máslo a kakao ve vodě 
5. Mícháme malou vařečkou, dokud poleva nezhoustne 
6. Palačinky naplníme marmeládou 
7. Zamotáme, dozdobíme čokoládovou polevou a šlehačkou 
8. Můžeme plnit i ovocem, tvarohem 

Zdroje 
 http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-

zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/ 
 
 
Časové a obsahové rozvržení práce setkání kroužku 

 22. 10. 2013, 90 minut 
 
 
Výstupy ze setkání 

 Získání nových poznatků o mléku (výroba, využití)  
 Výrobek – palačinky 

 

 
Hodnocení: 

1. Děti 

http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/
http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/


 

 Obrázky  -  http://office.microsoft.com 
 
2. Učitel 

Navrhované změny, úpravy 
 Práce se zdařila, nutno však pomoci dětem s obracením palačinek, doporučuji pouze 

pánvičky s nepřilnavým povrchem a menšího průměru 
 
Inovace 

 Rozvoj manuální činnosti, práce s informací – recept využijeme nejprve podle 

předepsaného návodu, vyhodnotíme a pomocí vlastního nápadu „vylepšíme“  

o Palačinky můžeme kromě marmelády plnit tvarohem, zmrzlinou, různými 

džemy, čerstvým ovocem 

o Pokud chceme mít palačinku „zajímavější“, můžeme z usmažené palačinky 

vykrajovátky vykrajovat různé tvary a pak je slepit 

o Pro všechny, kteří mají rádi šunku - hotovou palačinku potřeme lehce hořčicí, 

položíme na ni plátek šunky a plátek eidamu a zabalíme jako psaníčko, toto 

obalíme ještě v trojobalu (jako klasický řízek) a usmažíme dozlatova, můžeme 

podávat s bramborovou kaší 

o Výborně chutnají i palačinky slané – do těsta musíme jen přidat trochu 

rozpuštěného másla (cca 40g) a jako náplň použít např. směs kuřecího masa, 

rajčat, špenátu, tyto suroviny si předem připravíme na jiné pánvičce 

 
 
Přílohy 

 Foto z práce  
 Hodnocení dětí – obrázky 

 
 
Vedoucí kroužku 
Jméno a příjmení: Mgr. Jindřiška Stránská  
 
Podpis: _______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

http://office.microsoft.com/


 

 

Metodické pokyny – obecně  
 Před každým setkáním si vždy připravíme dostatečný počet surovin, 

raději mějme v zásobě o 1kg mouky více, o 1 kg cukru více a pokud 

používáme vajíčka, koupíme raději o 5 vajec více 

 Pečící papír si nakoupíme do zásoby – lze skladovat po celý rok  

 Suché suroviny – skladujeme v suchu a při pokojové teplotě 

 Tuky, mléko apod. – zásadně skladujeme v ledničce  v chladu - cca 4-6°C 

 Neotevřené kompoty, džemy a marmelády stačí skladovat při pokojové 

teplotě, po otevření ponecháme v ledničce  

 Při koupi surovin zkontrolujeme datum spotřeby  

 Zkontrolujeme si pravidelně váhy – někdy je nutno opravdu přesné 

vážení 

 Před příchodem do kuchyňky se ujistíme, že je vše z hlediska bezpečnosti 

v pořádku  

 Zkontrolujeme, aby veškeré nádobí bylo před použitím vždy čisté 

 Nádobí – nejlépe se hodí nerezové misky, na pečení doporučuji pekáče a 

plechy s nepřilnavým povrchem, formy jsou vynikající silikonové – jsou ze 

zdravotního hlediska nezávadné a pečené moučníky se v nich nepřipékají 

a jdou výborně vyklopit 

 Na míchání těst „ručně“ jsou nejlepší klasické dřevěné vařečky 

 Po skončení práce opět zkontrolujeme stav kuchyňky – vypnutí trouby 

apod.…umyjeme použité nádobí a náčiní a uklidíme na místa, kam patří 

 

 

Metodické pokyny ke zdrojům 

 Internetové zdroje i „Recepty našich babiček a maminek“  – slouží jako 

výborná inspirace, v metodických pokynech je zde znova neuvádím, neb 

přesné množství surovin a přesný postup práce je uveden výše 

v Metodice  



 

 
Hodnocení žáků – 22. 10. 2013 

 
 

  

                       Nepovedlo se…                                       

 

 

 
                     Mohlo to být lepší… 

 

 

 

 

                                     Super... 
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Foto 22. 10. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Palačinky se smetanou, zmrzlinou, ovocem 

a čokoládou 

 

 

 

 

 

Přidat 

fotku  

 
Přidat 

k oblíbeným  

 
Podobné 

recepty  

 
Tisknout 

recept  

 
Doporučit 

recept  

 
Moje 

poznámka  

Přidat 

na Facebook  

 

 

 

Kategorie receptu: Moučníky - Dezerty, zákusky, poháry  

http://www.toprecepty.cz/fotky_nahled/0042/palacinky-se-smetanouzmrzlinou-ovocem-a-cokoladovou-polevou-107904.jpg
http://www.toprecepty.cz/fotky_nahled/0042/palacinky-se-smetanouzmrzlinou-ovocem-a-cokoladovou-polevou-107904.jpg
http://www.toprecepty.cz/pridat_fotografii.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/pridat_fotografii.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=29453&uzivatel=&nazev=es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou
http://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=29453&uzivatel=&nazev=es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou
http://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=29453&uzivatel=&nazev=es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou
http://www.toprecepty.cz/oblibeny_sprava.php?operace=pridat&recept=29453&uzivatel=&nazev=es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou
http://www.toprecepty.cz/podobne-recepty.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/podobne-recepty.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/podobne-recepty.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/
http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/
http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/
http://www.toprecepty.cz/doporucit-recept.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/doporucit-recept.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/doporucit-recept.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/osobni_poznamka.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/osobni_poznamka.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/osobni_poznamka.php?recept=29453
http://www.toprecepty.cz/kategorie/27-moucniky/
http://www.toprecepty.cz/kategorie/27-moucniky/14-dezerty-zakusky-pohary/


 

 

Doba přípravy: 30 minut  

 

Počet porcí: 4 porce  

 

Suroviny: 

Palačinky: Půl litru mléka, 2 vajíčka, 20dkg hladké mouky 

 

Smetana: Smetana ke šlehání, 1 lžička cukru 

 

Čokoládová poleva: 3 lžíce vody, 3 plátky másla, 4 lžíce kakaa  

Postup přípravy receptu 

Palačinky: Všechny suroviny smícháme a smažíme dozlatova 

 

Smetana: Smetanu s cukrem vyšleháme mixérem (měla by zhoustnout) 

 

Čokoládová poleva: Vše dáme do rendlíčku a dáme vařit, neustále mícháme, dokud poleva 

nezhoustne a nebude hotová!! 

 

Pak dáme palačinku na talíř, a dáváme na jednu půlku: zmrzlinu, jahůdky, polejeme smetanou 

a přeložíme. Na druhou přeloženou půlku nalejeme opět smetanu, pak čokoládovou polevu a 

ozdobíme jahůdkama.  

http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-
ovocem-a-cokoladou/ 
 

 
 
 

http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/
http://www.toprecepty.cz/recept/29453-es-%E3%83%84-palacinky-se-smetanou-zmrzlinou-ovocem-a-cokoladou/

