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Úvod 

V tomto školním roce jsme pro žáky praktické školy naplánovali projektový den na téma 

Aromaterapie. S vůněmi kolem nás se potkáváme každý den, ovšem mnoho z nás si neuvědomuje, že 

vůně v nás mohou vyvolat různé vzpomínky, příjemné nebo nepříjemné pocity a mohou také léčit. 

Krásným slunečným dnem v kouzelných prostorech kavárny Kafec na zahrádce vily Primavesi nás 

provázela paní Hanka Nepejchalová. Z důvodu epidemické situace jsme při projektovém dni byli 

rozděleni do dvou skupin. 

 

Věková skupina 

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci praktické školy dvouleté. 

 

Cíl projektu 

• Zjistit, co nám různé vůně přinášejí 

• Uvědomit si, která vůně je nám příjemná a která naopak nepříjemná 

• Dozvědět se, k čemu aromaterapie slouží 

• Poznat čichem vůně, které nás obklopují 

• Propojit vůně s relaxací 

• Uvědomit si léčivé účinky vůní 

• Význam vůní v našem životě 

• Vliv vůní na zdraví člověka 

• Obecné informace o léčivých účincích 

• Význam bylinek 

 



Časová dotace 

Přípravná fáze: 2 hodiny 

Vlastní akce: 3,5 hodiny 

 

Časový harmonogram 

9:00- 9:30- Zahájení projektového dne pro 2. Ročník, představení paní Hany Nepejchalové 

9:30- 10:00- povídání o vůních, významu aromaterapie, seznámení se s různými druhy vůní. 

10:00- 10:30- výroba olejového flakonku s výběrem vlastní vůně. 

10:30- 11:00- odchod druhého ročníku, příchod prvního ročníku 

11:00- 11:30- Zahájení projektového dne pro 1. Ročník, představení paní Hany Nepejchalové 

11:30- 12:00- povídání o vůních, významu aromaterapie, seznámení se s různými druhy vůní 

12:00- 12:30- výroba olejového flakonku s výběrem vlastní vůně 

 

Realizace projektu 

V prostorách zahrádky kavárny Kafec jsme měli zarezervované stoly pod slunečníky. Při příchodu na 

zahrádku kavárny jsme si objednali své oblíbené nápoje, kávu apod. Poté mohl projektový den začít.  

Paní Hanka Nepejchalová nás přivítala a povídala nám o tom, co slovo aromaterapie znamená. 

Povídala nám o tom, kde se aromaterapie využívá, ptala se nás, zda máme ve škole éterické oleje, 

žáci odpovídali, že v relaxační místnosti. Ptala se žáků, jaké vůně mají rádi. Mluvila o citrusových 

vůních, vůních lesa, květinových vůních, koření, bylinkách. U každé vůně nám řekla, jak tyto vůně 

souvisí se zdravím, na co se používají, jak nám mohou pomoci. Posílala nám obrázky nebo větvičky 

jehličnatých stromů. Žáci měli možnost ovonět různé éterické oleje, jako je např. levandule, grep, 

mandarinka, pomeranč květ, oregano, tymián, eukalyptus, borovice, modřín, muškát apod. Ke každé 

vůni si na papírek napsali smajlíka, zda jim vůně voněla nebo ne.  

Ke konci programu si měli vybrat 1- 2 vůně, které jim nejvíce voněly. Paní Hanka jim nakapala pár 

kapek vybraného éterického oleje do flakonku s mandlovým olejem. Žáci si tento flakonek odnesli 

s sebou. Při tomto projektovém dni panovala velmi příjemná nálada, atmosféra zahrádky byla 

kouzelná, počasí nám přálo a žáky téma bavilo a zajímalo. Byli zvídaví.  

Děkujeme paní Hance Nepejchalové za milý přístup k žákům, za množství užitečných informací a za 

výrobu vlastního flakonku. Děkujeme rovněž kavárně Kafec ve Vile Primavesi za ochotný a vstřícný 

přístup, příjemnou obsluhu a krásné prostory. 

 

 



Zdroje a pomůcky 

• Různé druhy éterických olejů 

• Informační cedulky s rostlinami 

• Větvičky jehličnanů 

• Mandlový olej 

• Skleněné flakonky 

 

Zhodnocení projektového dne 

Tento projektový den se nám velmi vydařil. Aromaterapie probíhala na vzduchu, v čemž vnímám 

velkou výhodu z důvodu čichání množství vůní a mmj. z důvodu epidemické situace. Žáky téma 

aromaterapie zajímalo a bavilo. Dozvěděli se užitečné informace, které mohou využít ve svém životě 

a v životě svých blízkých. Tento den byl opravdu pohádkový, ať už v kontextu prostředí, tématu, 

nálady, počasí. Vnímala jsem nadšení žáků i pedagogů. Myslím, že mnozí z nás voněli ještě druhý 

den.:-) 

Zapsala: Lenka Zbořilová 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 

 

 

 

 

 

 


