
 
 

 

Vysoko efektívne učenie Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

1 

Škola pre 21. storočie 

Praktický čin 

Názov praktického činu: Triedna cukráreň  

Časové trvanie:  3 dni, priama práca detí 15 hodín 

Počet účastníkov: 48 (24 detí, 24 dospelých) 

Integrované predmety: 

Praktický čin sme realizovali na väčšine vyučovacích predmetov. Na výtvarnej výchove a pracovnom 
vyučovaní deti v tímoch vytvorili názov a logo pre našu cukráreň, návrhy plagátov a letáčikov. 
Na hodinách informatickej výchovy vytvorili informačné letáčiky pre rodičov a ostatných žiakov školy, 
na internete hľadali zaujímavé a vhodné recepty. Na vlastivede sme  sa poobzerali po historických 
receptoch a porovnávali ich so súčasnými podľa rôznych kritérií. Na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry sme sa  zamerali na obsahovú stránku jednotlivých receptov, naučili sme  sa správne 
používať skratky, písanie ingrediencií a postupov. Na hodinách matematiky sme si povedali o mierach 
a váhach, naučili sa písať ich jednotlivé  značky, riešili sme slovné úlohy s námetmi z triednej 
cukrárne. Tvorili sme rozpočet k vybraným receptom. Na hodinách hudobnej výchovy sme navrhli  
jednotlivé body programu na besiedku pre rodičov a nácvik sme  občas skúšali aj na hodinách 
telesnej výchovy. 

1. Aké zručnosti sme u detí cielene rozvíjali? 

Spolupráca: 

- rešpektujúce vypočutie názorov iných,  

- kultivované, úctivé vyjadrenie svojho názoru, 

- efektívna spolupráca v tíme,   

- spoločné rozhodovanie. 

Vytrvalosť: 

- ochota a schopnosť zotrvať pri danej činnosti až do jej úspešného ukončenia, 

- plnenie stanovených cieľov, 

- viera vo vlastný úspech.  

Zodpovednosť: 

- plnenie  čiastočných úloh, aby sa dosiahnli spoločne vytýčené ciele, 

- pocit dôležitosti vlastného prispievania k dosiahnutiu spoločného cieľa. 

Práca s informáciami: 

- nájsť rôzne zdroje potrebných informácií,  

- veku primerane triediť informácie a použiť ich pri plnení úloh. 
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Komunikácia:  

- rešpektujúca komunikácia s rovesníkmi i dospelými, 

- vyjadrenie vlastného názoru, postoja, bez zhadzovania iných, 

- úcta k názorom a postojom iných. 

Tvorba rozpočtu na upečenie konkrétneho druhu zákusku:  

- poznanie a porovnávanie cien materiálov, 

- výber najvýhodnejších potravín, 

- odhady  nákladov na nákup ingrediencií,  

- plánovanie a vytvorenie rozpočtu,   

- monitorovanie čerpania rozpočtu, 

- vyúčtovanie rozpočtu. 

 
2. Ako sme praktický čin  realizovali?  

Praktický čin – predaj zákuskov v triednej cukrárni sa pripravoval na vyučovacích hodinách väčšiny 
vyučovacích predmetov (SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA, HUV, VYV, IFV) aj mimo nich. Deti si vymysleli a 
vytvorili názov a logo pre našu cukráreň, informačné letáčiky pre rodičov a ostatných žiakov školy. 
Hľadali zaujímavé a vhodné recepty. Dozvedeli sa zaujímavosti o historických receptoch a porovnávali 
ich so súčasnými receptami. Boli sa pozrieť aj na zariadenie kuchýň z predchádzajúcich storočí 
v múzeu. Naučili sa ako správne napísať recept, naučili sa premieňať jednotky hmotnosti a správne 
zapísať ich značky. Naučili sa vytvoriť si svoj jednoduchý rozpočet na základe porovnávania 
najvýhodnejších cien, zistených pri návšteve rôznych druhov potravín. Zároveň si určili spôsob 
naloženia s výťažkom z tohto predaja a pripravili si tematicky ladené vystúpenie na koncoročnej 
akadémii. Po odovzdaní vyzbieraných peňazí  deti ešte absolvovali besedu a poďakovanie 
obdarovaných. Praktický čin sme zavŕšili záverečným vyhodnotením spoločne s rodičmi. 

Uskutočňovanie praktického činu sa začalo spoločným rozhodnutím o názve triednej cukrárne. 
Následne si každý žiak začal hľadať najvhodnejší recept na zákusok (podľa vzhľadu, prísad, 
dostupnosti...). Spoločne sme recepty odsúhlasili a zamerali sme sa na ďalšiu časť praktického činu – 
vytvorenie rozpočtu. Každý žiak si pripravil tabuľku, do ktorej zaznačil všetky potrebné ingrediencie 
vlastného receptu a spoločne sme absolvovali exkurziu do troch predajní potravín (od najmenšej 
predajne až po hypermarket), v ktorých si žiaci zistené ceny zaznamenávali do tabuliek. Tie si 
následne sami porovnávali a zisťovali, kde bude nákup ich potravín najvýhodnejší. Ich úlohou bolo pri 
nákupoch potravín zisťovať, ako čerpajú vytvorený rozpočet a nakoniec z toho vyvodiť záver 
(rozpočet sa mi podarilo/nepodarilo dodržať, lebo ...).  

Ďalšou fázou bola priama príprava predaja zákuskov. Deti sa museli dohodnúť na spôsobe predaja, na 
príprave predajného miesta, na rozdelení úloh (predávajúci, dozor, pokladník, pomocník) a na 
striedaní týchto úloh tak, aby bol zapojený každý z nich.  

Predaj zákuskov trval tri dni, počas ktorých deti veľmi zodpovedne plnili pridelené úlohy a výsledok 
bol ohromujúci – vyzbierali 415 €. Po predchádzajúcej dohode venovali 200 €  
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na podporu školského projektu Školská záhrada a 215 € na podporu fondu Svetielko pomoci, ktoré 
podporuje malých onkologických pacientov a ich rodiny. 

Nasledovala rozlúčková akadémia štvrtákov, na ktorej sa všetci žiaci predstavili v divadelnom 
predstavení na motívy hry J. Uličianskeho Veveričky (hra je o sile priateľstva a lásky, ktoré premôžu aj 
ťažký osud a zdravotné postihnutie). 

 Pred koncom školského roka si ešte na deti našlo čas aj Svetielko pomoci. Jeho zástupcovia prišli 
deťom urobiť besedu o svojej práci a poďakovať sa za dar. Nasledovalo stretnutie všetkých rodičov 
a žiakov (do projektu sa zapojil každý žiak triedy) a spoločné vyhodnotenie. 

Celý projekt sme počas realizácie propagovali na webovej stránke školy www.zspa.sk a triedy 
www.vevericky.estranky.sk (tam boli žiaci a rodičia informovaní o každom kroku praktického činu). 

 

Časový harmonogram projektu 

Január - spoločné stretnutie rodičov a žiakov (oboznámenie sa s praktickým činom a jeho cieľmi), 
návrhy a určenie názvu pre triednu cukráreň, rozdelenie do tímov 

Február – zhromažďovanie a výber receptov (triedenie podľa náročnosti, a pod.),  plánovanie rozpočtu 

Marec – návšteva obchodu s  potravinami, porovnávanie cien, vytvorenie rozpočtu, výber jednotlivých 
bodov programu na besiedku 

Apríl – nácvik programu, plánovanie a organizácia pečenia a predaja zákuskov, nákup potrebného 
materiálu, propagačné aktivity 

Máj, jún – nákup potravín, pečenie a predaj zákuskov, besiedka, vyhodnotenie projektu 

 
3. Ako boli do prípravy a realizácie zapojené deti? 

Deti boli aktívne zapojené do každej fázy projektu i konkrétneho praktického činu, nebolo potrebné 
nič zariaďovať za nich. Mojou úlohou bolo len usmerňovanie ich činností smerom k naplneniu cieľov.  

 

4. Ako sme realizáciu praktického činu zhodnotili?        

Realizáciu praktického činu sme zhodnotili ústne aj  písomne. 
Význam uskutočneného praktického činu bol v prvom rade zážitok radosti – radosti  z vydarenej 
spoločne vykonanej práce: z upečených zákuskov, úspešného predaja, zo záujmu ostatných 
o výsledky ich práce, z radosti z toho, že pomáhame iným. 

Zhodnotili sme stanovené  indikátory úspešnosti realizácie praktického činu: 

1. Zapojenie väčšiny detí a rodičov do projektu (aspoň 23, z celkového počtu 25). 

Z tohto hľadiska bol praktický čin maximálne úspešný – zapojili sa všetci žiaci a rodičia. Zručnosti pre 
spoluprácu trénovali všetci. 

2. Vytvorenie reálneho rozpočtu, podľa ktorého možno upiecť vybrané zákusky a cukrovinky. 

Každý žiak bez problémov zvládol vytvoriť svoj vlastný rozpočet a monitorovať jeho čerpanie. 
Skutočné náklady na upečenie zákuskov sa u niekoľkých žiakov nezhodovali s rozpočtom, rozdiely 
však žiaci zvládli bez problémov zdôvodniť (takmer vždy išlo o menšie náklady, väčšie náklady sa 



 
 

 

Vysoko efektívne učenie Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

4 

Škola pre 21. storočie 

vyskytli v prípadoch, keď deti zmenili svoj recept, aby bol krajší, alebo aby bolo zákuskov viac). 

 3. Úspešný predaj zákuskov v škole s aktívnym zapojením detí (aspoň 100 kusov predaných 
zákuskov).  

Predaj zákuskov bol veľmi úspešný, každý deň sa predali všetky prinesené zákusky, počet predaných 
zákuskov bol viac ako 800 kusov s konečnou vyzbieranou sumou 415 €. 

Deti s veľkou vytrvalosťou pracovali na praktickom čine. Získavali rôzne potrebné informácie, 
porovnávali ich. Čo začali dokončili. Pri predaji si trénovali komunikačné zručnosti. Zodpovedne plnili 
všetky rozdelené úlohy, prispievali k úspešnému spoločnému dielu. Tomu pomáhala zmysluplnosť 
aktivít, ktorú vnímali deti aj rodičia. 

4. Súčasťou hodnotenia bola aj rozlúčková akadémia so spätnou väzbou  na praktický čin od žiakov 
i rodičov. Radosť detí zo spoločne vykonanej práce bola zaznamenaná vďaka hodnotiacemu 
dotazníku vyplneného deťmi a rodičmi. Aj rodičia na vyhodnotení praktického činu ocenili jeho 
prínosy pre deti: 

„Pani učiteľka, ďakujem Vám za seba aj za Maťka za úžasný projekt. Ešte som ho nevidela s takou 
radosťou ísť do školy a prichádzať z nej, ako keď niesol naše zákusky a každý deň mi hneď referoval, 
koľko peniažkov sa Vám podarilo vyzbierať.“ (Maťkova mamička) 

Uvádzame aj niektoré konkrétne vyjadrenia  detí z hodnotiacich dotazníkov: 

„Toto bol ten najlepší projekt, aký sme za celú školu robili. Najlepšie bolo predávať koláče, keď tam 
počas prvej prestávky bola naraz celá škola.“ (Kubko, 10) 

„Pani učiteľka, ďakujem Vám za našu triednu cukráreň, ktorá bola super od začiatku do konca. Veľa 
sme sa naučili a bola to perfektná zábava.“ (Alenka, 10) 

„Najlepšie bolo každý deň počítať, ako veľa sme zarobili.“ (Paťo, 10) 

„Teším sa, že sme pomohli chorým deťom, veľmi to potrebujú. A naša záhrada pomôže celej škole.“ 
(Sonička, 10) 

 

Pani riaditeľka školy a zástupca Svetielka pomoci  deťom osobne poďakovali. 

Praktický čin bol zdokumentovaný množstvom fotografií. Zaujatie pre praktický čin, motivácia detí 
robiť, čo bolo potrebné, bola veľmi veľká. Ich  radosť z práce na praktickom čine dokazovali  
bezprostredné reakcie pri predaji a rozosmiate tváre.  
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Námet na projekt: Renáta Brédová 

Spracovala: Monika Haščáková, ZŠ Park Angelinum 8, Košice  

 

Praktický čin bol uskutočnený v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska Building and 
understanding skills for independent life) and newly emerging needs, realizovaný v spolupráci 
s Asociáciou S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku, s podporou Citi. 

 
 


