
 
 

Projektový den - Slavíme Valentýna a masopust 

 

16. únor 2016 jsme si vybrali za den, kdy uskutečníme projektové 

vyučování věnované svátku všech zamilovaných a masopustu. 

Po krátké, ale důkladné přípravě, která spočívala na bedrech 

vyučujících i žáků jsme s laskavým souhlasem vedení školy a finančním 

přispěním nakoupili vše potřebné, rozdali úkoly a připravili pracovní                 

a soutěžní listy, ceny pro vítěze a podmínky pro úspěšné zvládnutí 

soutěže v krájení cibule na čas a kvalitu, soutěže v poznávání surovin pro 

kuchaře a soutěže senzorického hodnocení kvality a vzhledu 

připravených pokrmů vztahujících se nějak k době před a  postní a době                     

valentýnské. 

Soutěží se směl zúčastnit každý, kdo o to projevil zájem. A tak se 

krájení cibule, poznávání i ochutnávky zúčastnil moderátor místní 

internetové televize Josef Pecl, žákyně a žáci z ostatních oborů naší 

školy i někteří zaměstnanci školy. 

Do příprav byli zapojeni zvláště žákyně a žáci třetího ročníku oboru 

Kuchař-číšník a vedli si, alespoň dle hodnotitelů pokrmů z řad žáků, 

pedagogů a zaměstnanců školy, výborně. Vše bylo řádně připraveno, 

ochutnáno a zkonzumováno. Věru bylo, co ochutnávat. Jen považte                    

a představte si ty dobroty a jejich vůni.  

Podával se zabijačkový guláš v chlebovém bochánku, masopustní 

pekáč plný masa, zeleniny a dalších pochoutek, škvarkové placky, 

řeznická polévka Prdelačka, zelná polévka s klobáskou, zelňáky, boží 

milosti, valentýnská srdíčka a růže. Vše čerstvé a krásně připravené. 

I soutěž o nejhezčí valentýnský stůl dopadla perfektně. Soutěžící 

se snažili nás nápaditě přilákat k posezení, jen škoda, že jejich menu byla 

pouze fiktivní a nebylo možné je u tak krásně prostřených stolů náležitě 

vychutnat, poklábosit u nich a posedět. 

A tak jsme po náročném, ale krásně prožitém dni vše zhodnotili, 

nejšikovnější pracanty a soutěžící odměnili a vše řádně poklidili. 

Děkujeme všem, kteří nás podporovali, pomáhali nám, zúčastnili se 

soutěžení a hodnotili výsledky našeho snažení. I v budoucnu se budeme 

snažit podávat neméně dobré výkony a těšit tak nejen zraky a nosíčky 

našich konzumentů, ale hlavně jejich jazýčky. A tím navozovat vždy 

dobrou náladu a spokojenost. 

                                                                          Mgr. Radek Šmídl 


