
Kategória: Realizovateľný projekt Tatranskí rytieri 

 

Názov projektu: „ Z prírody do kuchyne “ 

 

Popis projektu:  

     V dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi dôležité viesť mladých ľudí k úcte k prírode. 

Väčšinu času trávia pri počítačoch na sociálnych sieťach, nevytvárajú si pracovné návyky, 

strácajú záujem o pobyt v prírode alebo o prácu v záhrade.  

Častokrát zisťujeme, že nepoznajú názvy rastlín, bylín alebo stromov, ktoré bežne vidia v 

prírode okolo seba.  

    Sme Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Naša škola sa nachádza v 

obytnej zóne na okraji mesta, študentom ponúkame viacero študijných a učebných odborov, 

jedným z nich je aj odbor kuchár. 

     Odborný výcvik odboru kuchár prebieha v priestoroch našej školy v školskej kuchyni. Pri 

príprave jedál sa snažíme používať aj zdravé, čerstvo vypestované bylinky, ktoré v súčasnosti 

žiaci pestujú v provizórnych podmienkach – študenti s majsterkou odborného výcviku pestujú 

bylinky na malom záhone, ktorý si svojpomocne vybudovali. Keďže u žiakov tento nápad 

vyvolal veľký úspech a veľmi radi tam trávia čas pri pestovaní bylín, chceli by sme tento 

záhon rozšíriť a vybudovať podľa našich predstáv. 

Opis:  

     Vytvoríme bylinkovú záhradku formou 2 vyvýšených záhonov, v okolí vyvýšených 

záhonov vysadíme ozdobné dreviny a osadíme lavičky, ktoré budú slúžiť na oddych.  

Celú plochu ohraničíme ozdobnou obrubou a vysypeme ozdobným štrkom.  

Študenti odboru kuchár budú mať možnosť vypestovať bio-bylinky, ktoré budú využívať na 

praktickom vyučovaní priamo pri príprave jedál.  

V súčasnosti sa v priestoroch nachádza trávnatý porast, ktorý nemá žiadne špecifické využitie.  

 

Cieľ projektu:  

Cieľom projektu je v areáli školy vybudovať malú oddychovú zónu s vyvýšenými záhonmi 

určenými na pestovanie bylín, ktorá bude slúžiť na účely výučby odborných predmetov 

odboru kuchár ako aj na realizáciu environmentálnych aktivít školy.  

 

1 



     V rámci environmentálnej výchovy sa budeme starať o úpravu a zveľaďovanie tohto 

areálu,  budeme organizovať voľno-časové podujatia pre študentov našej školy, naučíme sa 

vážiť si prírodu, vnímať jej hodnoty a prínos pre človeka. Zároveň skrášlime okolie školy a 

vybudujeme vhodný priestor nielen pre výučbu, ale aj relax v prírode. 

      Formou takéhoto zážitkového učenia budeme spoznávať rastliny, naučíme sa ich pestovať 

(samozrejme bez škodlivých prípravkov a hnojív) a oboznámime sa s ich praktickým 

využitím v gastronómii. 

 

Vizualizácia projektu :  

(pohľad spredu) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pohľad zhora:  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Náčrt :  

 

 

Dĺžka: cca 8 m, šírka cca 2 m 

 

Finančný rozpočet:  

 

Poradové 
číslo 

Názov položky Počet kusov Predpokladaná 
cena za kus 

Celková suma 

1. Vyvýšený záhon z dreva 120 x 60 x 15, 
2 cm 

2 ks 54, 00 € 108, 00 € 

2.  Záhradná lavička  2 ks 50 € 100€ 

3.  Ozdobné dreviny  2 ks  9,90 € 19,80 € 

4. Drevené ceduľky s názvami bylín 2 balenia po 
8 ks  

7,80 € 15,60 € 

5. Bylinky  25 ks rôzne 75,77 € 

6. Záhradnícky substrát 11 vriec/20l 
balenie 

2,79 € 30,69 € 

7. Farebný štrk Rýn 20mm  20 vriec/ 15 
kg balenie 

3,99 € 79, 80 € 

8.  Okrasná obruba  11 ks/ 2 m v 
balení 

7, 49 € 82, 39 € 

9. Pracovné nástroje 6 ks  13,82€ 

Spolu:  
 

525, 87 € 
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Podrobnejší rozpis požadovaného materiálu:  

Vyvýšený záhon z dreva- rozmery:  120 x 60x 15, 2 cm 

 

Záhradná lavička:  

 

 

Ozdobné dreviny:  - Javor ohnivý (Acer ginnala) 

                                  -Javor mliečny (Acer platanoides) 

    

4 

 



Bylinky:  

 Petržlen voňavý 3 ks- 1, 99€/ks 

 Ligurček lekársky „Verino“  3 ks – 2,49 €/ks 

Pamajorán obyčajný  (Oregano) 2 ks- 3, 99 €/ks 

 Mäta-  2 ks -2, 99 €/ks 

 Kôpor voňavý  3 ks- 1, 69€/ks 

Medovka lekárska citrónová 3 ks- 2, 49€/ks 

Rozmarín lekársky 2 ks- 4,49€/ ks 

Dúška tymiánová – 2 ks-  3, 99 €/ks 

Pažítka obyčajná 3 ks- 3, 49 €/ks 

Bazalka pravá – 2 ks- 4, 20/ks 

Záhradnícky substrát-  20l balenie substrátu- 11 ks  

Ozdobné kamene- Farebný štrk Rýn 20 mm - 40 mm 15 kg / vrece pestrý 

 

 

Obrubník - Ante Okrasná obruba 20 cm x 200 cm x 6 cm 
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Pracovné nástroje:  

motyčka 2 ks- 2,65 €/ks 

 plastová krhlička 1, 5 l- 2 ks- 2, 15 €/ks 

 hrabličky 2 ks- 2, 11 €/ks 

 

Zdroje cenových ponúk:  

www. najlacnejšiedreviny.sk     (okrasné dreviny) 

www.lumingreen.sk                    (bylinky) 

www.obi.sk                                  (substrát, obruba, štrk) 

www.best-shop.sk                      (vyvýšený záhon) 

www. cistedrevo.sk                    (ceduľky s názvami bylín) 

 

 

 

Projekt vypracovala: Mgr. Erika Antonyová, koordinátorka ENV 

SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska , 07101  Michalovce 
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