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Úvod  

Již podruhé k nám do školy zavítala slečna Lucie Zemčáková z Olomoucké prodejny OCEAN 48. A co 

nám přivezla? Skoro celý oceán ryb.:-) Tento projektový den je výjimečný. Nejenže získáme povědomí 

o mořských tvorech a sladkovodních rybách, ale také můžeme mnohé speciality ochutnat. 

 

Věková skupina 

Projektového dne se zúčastnili všichni přítomní žáci praktické školy dvouleté. 

 

 Cíl projektu 

- Dozvědět se informace o rybách v oceánech 

- Umět poznat a pojmenovat mořské plody 

- Ochutnat mořské speciality 

- Připomenout si, jaké ryby najdeme u nás 

- Chov a lov živočichů 

- Život ryb a živočichů 

 

 

Časová dotace  

Přípravná fáze: 2 hodiny  

Vlastní akce: 4 vyučovací hodiny  

 

 



Časový harmonogram 

8:00- 9:00- příjezd slečny Zemčákové a nachystání potřebného 

9:00- 10:30- program s ochutnávkou pro 1. skupinu 

11:00- 12:30- program s ochutnávkou pro 2. skupinu 

12:30- 13:30- úklid, odjezd. 

 

Realizace projektu  

Projektový den Ryby a mořské plody se konal ve cvičné kuchyňce naší školy. Žáci byli rozděleni do 

dvou skupin. Nejprve jsme si pojmenovali všechny ryby, které nám slečna Zemčáková přivezla. 

Povídala o rybách a mnozí z nás se dozvěděli nové informace. Donesla nám ukázat i živé ústřice. Také 

nám řekla, co se děje s rybami, které sice nejsou zkažené, ale už není vhodné je lidem prodávat. 

Dávají se do konzerv pro psy a kočky. Mmj. jsme se dozvěděli, že velmi chytrým tvorem je 

chobotnice. Slečna nám přivezla ukázat např. Chobotnici, krevety, štiku, pstruha, makrelu, ústřice 

atd. 

Druhá část patřila ochutnávce několika specialit, které si člověk jen tak doma nepřipraví. Mnozí z nás 

ochutnali poprvé: kaviár, uzeného lososa, uzeného tuňáka, šunku z lososa, pomazánky z ryb, pěnu 

z tuňáka, chobotničkový salát apod. 

 

Zdroje a pomůcky 

- Cvičná kuchyňka 

- nádobí 

 

Zhodnocení projektového dne 

 Tento projektový den se nám moc líbil. Měli jsme možnost si nejen poslechnout zajímavé informace 

o mořských a sladkovodních živočiších, ale i je ochutnat. Moc děkujeme slečně Lucii Zemčákové za 

přínosný a chutný den. Budeme doufat v další shledání u nás ve škole. 

 

Zapsala: Lenka Zbořilová  

 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 

 

https://www.sluch-ol.cz/galerie/projektovy-den-ryby-a-morske-plody

