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Úvod 

 

 V letošním roce jsme pro žáky zvolili projektové organizované mimo budovu školy, se zapojením 

odborníka z praxe daného oboru. Jako první jsme navštívili Čajovnu Kratochvíle a projektový den 

jsme nazvali Cesta čaje. 

 

Věková skupina 

 

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci Praktické školy dvouleté. 

 

Cíl projektu 

 
● získat informace o jednotlivých druzích čaje 
● rozšířit si rozhled o tom, že čaj není pouze ten ze sáčku, koupený v supermarketu 
● proniknout do historie pěstování čaje a jeho dovozu do Evropy 
● ukázat si, že každý druh čaje potřebuje jinou metodu přípravy 
● propojit čajové znalosti s konkrétní chutí, v rámci ochutnávky 
 
Časová dotace 

 

Přípravná fáze: 2 hodiny 

 

Vlastní akce: 3,5 hodiny 

 

Časový harmonogram 

 

9:30 – 10:00 –Zahájení projektového dne,  představení majitele čajovny pana Viléma Ďoubala 

10:00 – 11:00 – Vyprávění o historii čaje, jeho pěstování a cestě do Evropy 

11:00 – 12:00 – Popis jednotlivých druhů čaje a jejich přípravy 

12:00 ‒ 13:00 ‒ Ochutnávka čajů 

 
Realizace projektu 

 
Pan Vilém Ďoubal nás přivítal ve své čajovně, vše nám ukázal a potom začal žákům vysvětlovat, jak 

vypadá čajová rostlina, jak se sklízí a pro které země je čaj typickým produktem. Pro mnohé bylo 

překvapení, že existují i jiné čaje, než ty, které můžeme koupit v klasickém balení v supermarketu. 



Dále jsme se věnovali jednotlivým druhům čaje. Teoretický výklad byl provázen ukázkou čajů v 

sušeném stavu. Opět jsme si rozšířili obzory, že kromě známých druhů (čaj zelený, černý a ovocný), 

existují také bílé čaje, čaj Mathé, Roibos nebo kvetoucí čaj. 
Již samotná vůně čajů slibovala nevšední chuťový zážitek, kterého se nám dostalo při následné 

ochutnávce. Každý čaj vyžaduje jinou dobu přípravy a jiné podávání, takže si žáci vyzkoušeli hned 

několik čajových servisů. 
Jsme velmi rádi, že pan Ďoubal otevřel čajovnu jen pro nás a projektový den se tak mohl uskutečnit 

navzdory zhoršující se co-vidové situaci. Děkujeme 
 

Zdroje a pomůcky 

 
● několik druhů čaje 
● čajové nádobí 
● čajová sítka a ostatní potřeby pro přípravu čaje 
● pracovní listy 
 

 
Zhodnocení projektového dne 

 
Jak vyprávění o čaji, tak jeho ochutnávání má v prostorách čajovny specifickou atmosféru. Velmi 

přirozenou formou jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a díky bezprostřednímu propojení 

s chutí jednotlivých čajů si je jistě dlouho uchováme. 
 
Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 
 

Zapsala: Tereza Dokoupilová 
 
 


