
Projekt s názvem 
Nejlepší sport—

kafe a dort je 

zajímavý pro-

jekt, který je jed-

nak vzdělávací, 

ale také  velice 

kreativní a de-

gustační. Stu-

denti se sezná-

mili s kávovým 

zrnkem od jeho 

vypěstování, 

přes pražení až 

po je zpracová-

ní. Slyšeli jsme 

zajímavé pří-

spěvky o způso-

bech přípravy 

kávy a dozvě-

děli jsme se roz-

díl mezi arabi-

kou a robustou 

apod. Mezi pří-

nosné  přednáš-

ky patřilo také 

povídání o histo-

rii kavárenství u 

nás a ve světě. 

Dále jsme disku-

tovali o malých 

kavárnách a 

naopak o řetěz-

cích jako je Star-

bucks. Ochut-

nali jsme kávové 

zrnko, navštívili 

pražírnu a vyro-

bili degustační 

knihu a další vý-

robky z kávové-

ho zrna či přímo 

z kávy. Užili jsme 

si to. Kromě to-

ho jsme vyzkou-

šeli řadu míst-

ních kaváren a 

cukráren a už 

víme, kde mají  

dobrou kávu. 

Svazek 1, Vydání 1 

4 projektové dny s vůní kávy 

STOP  Piccolo a turek? Bavíme se o kávě?  STOP 

 

Šk. Rok 2017/2018  

Nejlepší sport—kafe a dort 

 

 Degustace káv 

 Výroba degustač-

ní knihy 

 Malování kávou 

 Výroba fimo zrnka 

 Výrobek z kávo-

vého zrna 

 Přednášky—

pěstování, praže-

ní, druhy káv, dru-

hy přípravy kávy, 

co hodnotíme 

  Návštěva pražír-

ny a kaváren 

Bára  a Pepa ← 

Adri a Andy ← 

Sára a Blanka ← 

Anička a Ondra ← 

Lucka a Domča ← 

Eliška a Hanka ← 

Adam a Kryštof ← 

Účastníci projektu 



 

 

 

ce, které jste pro organizaci 

vytvořili. 

Pomocí bulletinu můžete 

čtenářům připomenout, aby 

si v kalendáři označili pravi-

delnou událost, jako je na-

příklad pracovní snídaně 

prodejců každé třetí úterý v 

měsíci nebo dobročinná 

aukce dvakrát do roka. 

Jestliže vám zůstane ještě 

nějaké volné místo, můžete 

jej zaplnit klipartem nebo 

jinou grafikou. 

Tento text může obsahovat 

175 - 225 slov. 

Je-li bulletin přeložen a 

odeslán, objeví se text na 

zadní straně. Je proto vhod-

né, aby byl text jednoduchý. 

Relace vytvořená z otázek a 

odpovědí představuje vhod-

ný způsob, jak rychle upou-

tat pozornost čtenáře. Otáz-

ky je možné sestavit buď z 

dotazů čtenářů, které jste 

dostali od minulého vydání, 

nebo shrnutím obecných 

otázek týkajících se vaší 

organizace. 

Zahrnutím jmen a titulů 

vedoucích pracovníků vaší 

organizace docílíte vytvoření 

osobní atmosféry v bulleti-

nu. Pokud organizace není 

velká, můžete uvést jména 

všech zaměstnanců. 

Do bulletinu můžete vložit i 

ceny standardních výrobků 

nebo služeb. Je vhodné 

odkázat čtenáře na všechny 

ostatní možnosti komunika-

Nad

pis 

 

Místo pro firemní slogan či moto 

Titulek popisující obrázek nebo grafi-

ku 


