
 

Statek Bernard Královské Poříčí - vedení fiktivních firem 

V období jarních prázdnin se na Statku Bernard konala akce financovaná z projektu EU pod názvem  

Tradičními řemesly k podpoře vzdělávání technických oborů. Střední škola živnostenská Sokolov 

nabízí vyučení ve službových učebních oborech např. : cukrář, kuchař, prodavač a také truhlář. Nejsou 

to sice obory technické, ale jak se říká „řemeslo má zlaté dno“ a právě proto se naše škola připojila 

k realizaci zmíněného projektu. 

Dne 17.02.2012 se skupina 15 dětí ve věku 6 – 12 let z dětského domova z Horního Slavkova a Chebu 

zábavnou formou seznámila s naší školou a jejími učebními a studijními obory. Hravou formou se děti 

seznámily s výukou předmětu Chod podniku, s jeho praktickou částí vedení fiktivní firmy začínajících 

podnikatelů. 

Úkol pro děti byl: seznámit se s pojmem propagační leták, jaké má  náležitosti a jaký je jeho význam 

v současném tržním hospodářství a dále s pojmeme propagační katalog, s jeho použitím a využitím ve 

firmě. Děti měly k dispozici např. tyto pomůcky - pastelky, fixy, čtvrtky, PC, plátno, laminovací folie, 

laminovala, kroužková vazba, stroj na kroužkovou vazbu, děrovačku. Každé dítě si sebou přineslo 

vlastnoručně zhotovený výrobek z předchozích akcí např: ptačí budku, vonnou svíčku atd. Děti si pod 

vedením Bc. Ivany Dvorské promyslely náležitosti propagačního letáčku: název výrobku, jméno 

autora, pro koho je výrobek určen, z jakého je materiálu, jaké je cena výrobku, pro koho je určen. 

Vznikly opravdu originální letáčky. I ti nejmladší, kteří neznaly všechna písmenka vytvořily originální 

dílo. Výrobky byly určeny tetám, oblíbeným zpěvačkám, a jejich cena? Třeba pusa od nejoblíbenější 

paní vychovatelky z domova, marmeládový koláč. No zvažte sami, nejsou to krásné hodnoty?  

Tvorba propagačního katalogu byla velmi náročná, ale děti úkol také zvládly. Dokázaly, že práce 

s počítačem jim není cizí a tak vznikl krásný katalog z fotografií zachycujících aktivity po dobu 

pobytu na Bernardu. Děti si vybraly z e svých akcí zajímavé fotografie, v programu Power Point si 

vytvořily návrh pozadí pro prezentaci, vybrané fotografie si vložily do příslušných aktivit 

powerpointových oken, listy si vytiskly a pomocí laminovacích folií zalisovaly. Konečná fáze bylo 

zhotovení kroužkové vazby a zkompletování jednoduchého katalogu. 

Akce proběhla velice úspěšně, pomůcky a materiál pro její uskutečnění byl zajištěn z projektu 

Tradičními řemesly k podpoře vzdělávání technických oborů.  Děti odcházely spokojené, každý 

s vlastním návrhem svého propagačního letáčku a pedagogové si odváželi katalog plný fotografií se 

zážitky malých svěřenců. 

Co si více můžeme přát? Já za sebe jen samé spokojené děti, které si užily krásné dopoledne při 

tvůrčí práci. 

     



 

Hlavně pozor na prsty 

 

Propagační letáček 

 

Příprava katalogu 



 

 

Tak jsme šikovné 

 

 

To nám to jde 

V Chodově  4. 3. 2012  

Vypracovala: Bc. Ivana Dvorská, vyučující eko předmětů SŠŽ Sokolov 


