
 
 
 
 
 
 

Projektový den - 21. 10. 2022 

Restaurace U Nováků, Kožlí u Orlíka 

Levá, pravá, levá, pravá,…. 

Takhle hezky jsme si to štrádovali 

po výstupu z linkového autobusu 

v pátek 21. října v sedm hodin ráno 

se skupinkou 20 žáků, kteří 

navštěvují předmět Domácnost. 

Nabrali jsme směr do nedaleké 

vísky Kožlí u Orlíka. Měli jsme zde 

domluvený projektový den 

v rámci projektu Šablony III. A kam že naše pěší kroky mířily? Konkrétně do 

malebného penzionu a restaurace U Nováků.  

Hned mezi dveřmi nás uvítal majitel a provozovatel areálu, pan Petr Novák. 

Pohostil nás malým coffee breakem a žákům v úvodu vysvětlil, co že to vlastně 

znamená. 

A co žáky čekalo? Nejdříve se dozvěděli spoustu užitečných informací 

z teoretické části o restaurační činnosti. Začalo se od píky – na jakou střední školu 

jít studovat, jaké má mít daný člověk předpoklady, kam až se může dotyčný 

v případě, že je pilný, vypracovat – takže takové lákadlo na školy zaměřené na 

hotelnictví, pohostinství a cestovní ruch.  



 

 

Poté pan Novák žákům odtajnil záhadu barového skla. To že ne do každé 

skleničky mohu nalít cokoliv a že i zde má všechno svůj řád a jasná pravidla, že 

na červené víno nesmím použít skleničku určenou na bílé, že sekt nemohu lít do 

skleničky na vodu, atd. Následně nadešla dlouho očekávaná chvíle, a to 

vyzkoušet si vše prakticky.  

  Každý žák si pod dohledem majitele namíchal pomocí shakeru 

nealkoholický koktejl a žáci mezi sebou soupeřili, čí bude nejvíce lahodící nejen 

chuťovým buňkám, ale i oku. Tato část projektu všechny nadchla a mohli se zde 

vyřádit. 

Poté se naučili slavnostně prostřít tabuli, složit ozdobně ubrousek a po 

zásluze byli odměněni – bylo jim naservírováno tříchodové menu: hovězí vývar 

s domácími nudlemi a zeleninou, svíčková omáčka s houskovým knedlíkem a 

jako dezert horké maliny s vanilkovou zmrzlinou. 

Upřímně, nikomu z nás se po tomto gastronomickém zážitku nechtělo 

zvedat a vyrazit zpět. Žáci byli spokojeni, což dokládají jejich upřímné reakce:         

„Ty jo, takhle by měli vařit všude. Paní učitelko, bylo to super, můžeme sem příště 

znovu? Uvaříme si tady něco? ….“ 

Za žáky skupiny DOM z 8. a 9. třídy bychom chtěli s paní učitelkou Hankou 

Janoutovou poděkovat nejen panu Novákovi a tamnímu personálu, ale hlavně 

naší ZŠ Mirovice, že nám umožnila se vydat na takový zážitkový projektový den. 

Iveta Trefná 

 



 

 


