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Školní projektové dny: Projektové dny ve škole 

Projektový den: Ve světě čokolády 

6. 9. 2021 

 

 

Vedoucí akce: Mgr. Petra Spáčilová 

Organizátoři: Mgr. Marcela Štolcarová, Mgr. Lenka Štelclová, Mgr. Jakub Polešenský, Bc. Lucie 

Zdražilová, Tereza Dokoupilová, Lenka Zbořilová, Mgr. Markéta Hubrová, Kristina Nesvadbová Dis., 

Mgr. Michaela Bočková, Mgr. Regina Valentíková, Mgr. David Pelíšek,  

 

Úvod  

Začátek školního roku jsme s našimi žáky začali netradičně. Září patřilo ochutnávce kvalitní čokolády 

Jordis z Hradce Králové pod vedením paní Marcely Krčálkové. 

 

Věková skupina 

 Projektového dne se zúčastnili všichni žáci praktické školy dvouleté. 

 

 Cíl projektu 

- Získat povědomí o kvalitě čokoládě 

- Seznámit se s postupem výroby čokolády 

- Poznat rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní čokoládou 

- Ochutnat různé druhy čokolád 

- Možnost vyzkoušet netradiční příchutě čokolády 

 

Časová dotace  

Přípravná fáze: 2 hodiny  

Vlastní akce: 3 vyučovací hodiny  

 

Časový harmonogram 

11:00- 13:00  

10:00 příjezd paní Marcely Krčálkové 

10:15- 11:00 Chystání čokolád, ochutnávky, prezentace, příprava míst k sezení apod. 



11:00- 11:30 Představení paní Krčálkové a čokoládovny Jordis 

11:30- 13:00  prezentace, ochutnávka, nákup čokolád a výrobků značky Jordis 

 

Realizace projektu  

Projektový den se konal na budově „Domečku“. Účastnili se všichni žáci střední školy. Nejprve jsme 

shlédli prezentaci o výrobě čokolády, která začíná u kakaových bobů. Měli jsme možnost podívat se, 

jak takové kakaové boby vypadají, také jsme si n vlastní oči prohlédli kakaové máslo. Paní nám řekla 

rozdíly mezi kvalitní a nekvalitní čokoládou, kterou kupujeme v obchodě. Poté následovala 

ochutnávka různých druhů čokolád. Ochutnali jsme různé druhy mléčné, hořké a bílé čokolády. 

Zajímavé kombinace s ovocem, mákem apod.  

 

Zdroje a pomůcky 

- Počítač 

- Interaktivní tabule 

- Čokolády, suroviny 

- Výrobky čokoládovny Jordis 

  

Zhodnocení projektového dne 

 Tento projektový den se nám velmi vydařil. Byl opravdu velmi chutný, všicchni žáci byli velmi 

spokojeni, nebyl snad nikdo, komu by čokoláda nechutnala. Mnoho žáků si i čokoládu koupilo a 

potěšili tím doma rodiče.  Moc děkujeme paní Marcele Krčálkové za skvěle strávený začátek školního 

roku s ochutnávkou kvalitní a chutné čokolády. Děkujeme rovněž paní učitelce Mgr. Petře Spáčilové 

za zorganizování projektového dne. Budeme se těšit na další milou návštěvu s ochutnávkou. 

 

Zapsala: Lenka Zbořilová  

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii. 

https://www.sluch-ol.cz/galerie/projektovy-den-ve-svete-cokolady

