
PANCAKE DAY 

       Pancake Day je ľudový názov pre sviatok v anglicky hovoriacich krajinách, ktorého tradičné 

pomenovanie je Shrove Tuesday. Je to deň, v ktorý sa v anglicky a v častiach nemecky 

hovoriacich krajín jedia hutnejšie jedlá v predpôstnom období - tým najtradičnejším je pancake 

(pozn. palacinka). My sme sa k tomuto dňu postavili sekulárne a v rámci multikultúrnej výchovy 

sme chceli našim žiakom dať možnosť ochutnať toto u nás vôbec nie exotické jedlo práve v 

tomto období a poukázať na kultúrnu rozdielnosť a 

rozmanitosť v oblasti stravovania v tomto období roka.  

       Všetky palacinky boli pripravené žiakmi III.C triedy 

v školskej kuchyňke pod dozorom pedagógov. Ponuka 

zahŕňala: 

1) British pancake - lemon and sugar topping 

2) Cottage cheese pancake 

3) Pancake filled with jam and berries 

4) Pancake filled with cocoa-hazelnut cream and banana slices 

       Prvá alternatíva - klasická ostrovná palacinka potretá zmesou cukru a citrónovej šťavy - 

sa môže javiť v našom prostredí trošku netradične, ale našli sa aj takí, ktorí ju pre skúsenosť 

skonzumovali a najnegatívnejšie komentáre boli tie neutrálne. Práve na túto a palacinku s 

nízkotučným tvarom sme sa snažili väčšinu žiakov presvedčiť. 

       Pre tých, ktorí si palacinku nedali alebo aby to nebolo pre niektorých len senzorické, celá 

aktivita bola podporená blokom multikultúrnej výchovy na hodinách ANJ s využitím 

interaktívnych aktivít s IKT. 

       Žiaci III.C a aj ostatní však celej aktivite pridali aj rámec humanity a celý príspevok žiakov, 

ktorí sa rozhodli dať si palacinku, venujú na dobrý účel – pomoc chorému dieťaťu. 

 

       Všetky palacinky boli servírované na po umytí znovu použiteľných táckach alebo na táckach 

z obnoviteľných zdrojov surovín. O tom, že boli dobré a bol o ne záujem svedčia tieto fotky. 



Recipe à la Lea and Katarína (recept je jednoducho preložiteľný v ľubovoľnom online prekladači) 

Ingredients: 

Flour, semi skimmed milk, sparkling mineral water, sunflower oil, salt, eggs, toppings 

1. Whisk 3 eggs, small amount of sparkling water and vegetable oil and half a liter milk. Add 

flour and whisk until you feel the right consistency (empiric approach).  

2. Pour the mass onto a pre-heated pan lightly greased with some sunflower oil so it covers the 

whole surface of the pan. 

3. Cook the pancake for 2 minutes or until bubbles appear on surface. Turn and cook for a 

further 1-2 minutes or until cooked through. 

4. Fill with any topping and enjoy. 

 

Maroš Bolo a žiaci III.C 

 


