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Pracovný list 

   Bonus – Usporiadajte správne menu 

      

     a/ predkrm 

     b/ polievka 

     c/ aperitív 

     d/ káva 

     e/ hlavné jedlo 

     f/ múčnik 

 
 

 
Milena Majorová-Breviáž spoločenského chování, Panorama 1980  
 

1. Rozšifruj zamotané slovo ENUM .....  jeho význam je : 

 a/ peniaze 

 b/ jedálny lístok 

 

2. Môžeme začať jesť, ak ešte nemajú jedlo všetci pri stole? 

a) áno 

b) nie 

 

3. Látkový obrúsok si pri stolovaní 

a) zastrčíme za golier 

b) rozprestrieme na kolená 

 

4. Označ správnu možnosť stolovania 

 a/ plytký tanier, naň hlboký tanier, naľavo od taniera obrúsok, potom vidlička,  

          napravo nôž ostrím k tanieru a lyžica 

 b/ plytký tanier, naň hlboký tanier, napravo nôž ostrým k tanieru a vidlička, naľavo  

          lyžica 

 

5. Misku na kompót dáme : 

 a/ nad vidličku 

 b/ nad nožík 

 

6. Nápoje sa pijú : 

 a/ medzi jedlom 

 b/ medzi a po jedle 

 

7. Špagety, makaróny jeme : 

 a/ nožom a vidličkou 

 b/ lyžicou a vidličkou 
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8. Je podľa spoločenského bontónu dovolené jesť hydinu rukami 

a) áno 

b) nie 

 

9. Chlieb pri jedení hlavných jedál  

 a/ sa láme 

 b/ odhryzujeme z neho 

 

10. Pri pripíjaní si 

a) držíme pohár za stopku, zľahka si ťukneme a pozrieme sa druhému do očí 

b) nemusíme sa druhému pozerať do očí 

 

11. Ako položíme príbor, keď chceme čašníkovi naznačiť, že sme nedojedli? 

a) príbor prekrížime cez seba v strede taniera 

b) príbor uložíme rovno vedľa seba na pravý okraj taniera 

 

12. Kedy si môže muž pozvaný na slávnosť alebo recepciu dať čierneho motýlika? 

a) hocikedy 

b) len ak má oblečený smoking, pretože čašníci nosia čierneho motýlika 

 

Správne odpovede doplň do tabuľky : 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

A             

B             

 

 

 

Bonus – Zakrúžkuj správne tvrdenia :              
 

a/ pri jedení máme ústa zatvorené                          

b/ nesmejeme sa s otvorenými ústami 

c/ fúkame do lyžice, ak je polievka horúca 

d/ rozprávame sa s plnými ústami 

e/ nemľaskáme 

f/ sedíme s lakťami opretými o stôl 

g/ pri jedle si utierame ústa do obrúska 

h/ naberáme si do úst veľké sústa 

i/ držadlá príboru držíme v celej pästi 
                                                                                                         Milena Majorová-Breviáž spoločenského chování, Panorama 1980  

 

 

 

 

 

 

 

 


