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Aktivita minipodniků listopad / działalność firemek listopad
Partner 1
Firmička č. 32
Praca nad skonkretyzowaniem usługi oferowanej przez firmę RealClean. Analizowanie procesów zachodzących na rynku i ustalenie czynników produkcji. Omówienie założeń i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowanie prezentacji firmy na Rating Firemek w Bolesławcu. 
Práce na specifikaci služby nabízené firmou RealClean. Analýza tržních procesů a stanovení výrobních faktorů. Diskuse o předpokladech a komunikačních dovednostech potřebných k podnikání. Příprava firemní prezentace na Rating Firmiček v Bolesławci.
Firmička č. 35
Przygotowanie i praca nad kartami pracy 3,4,5 i 6 
Dokończenie prac nad logiem fimy. 
Prace związane z przygotowaniem prezentacji firmy na rating firemek.
1. Příprava a práce na pracovních listech 3,4,5 a 6
2. Dokončení práce na logu společnosti.
3. Práce související s přípravou prezentace firmy na rating firmiček.
Firmička č. 36
W listopadzie uczniowie biorący udział w projekcie spotkali się cztery razy i podczas tych spotkań zajmowali się tworzeniem biznes planu. Uczniowie rozdzieli pomiędzy siebie role jakie będą pełnić w firmie. Określiliśmy i przeanalizowaliśmy rynek pod względem konkurencji jak i klienta. Okreliliśmy profil firmy i stworzyliśmy strukturę organizacyjną firmy.
Pracowaliśmy również nad kartami pracy nr 3-6  Opracowanie biznesplanu.  Ustaliliśmy czym konkretnie będziemy się zajmować, gdzie znajdować się będzie siedziba naszej firmy. Staraliśmy się stworzyć firmę konkurencyjną na rylku poprzez atrakcyjne ceny w naszym przedsiębiorstwie i wykształconą kadrę pracowniczą.

V listopadu se studenti, kteří se účastní projektu, setkali čtyřikrát a během těchto setkání se podíleli na tvorbě podnikatelského záměru. Studenti si mezi sebou rozdělí role, které budou ve společnosti plnit. Definovali jsme a analyzovali trh z hlediska konkurence a zákazníka. Stanovili jsme profil firmy a vytvořili organizační strukturu společnosti.
Pracovali jsme také na pracovních listech č. 3 - 6. Vypracování podnikatelského záměru. Určili jsme, čím se přesně budeme zabývat, kde bude naše sídlo. Snažili jsme se vytvořit konkurenceschopnou firmu prostřednictvím atraktivních cen v naší společnosti a vzdělaných zaměstnanců.
Firmička č. 39
Przygotowanie do działalności miniprzedsiębiorstwa Hotel Hottur. Działalność miniprzedsiębiorstwa, praca z grupą docelową uczniów. Spotkanie z metodykiem. Przygotowanie uczniów do grudniowego Ratingu Firemek.  Ewaluacja. 
Příprava na činnost minipodniku Hotel Hottur. Činnost minipodniku, práce s cílovou skupinou studentů. Setkání s metodikem. Příprava studentů na prosincový Rating Firmiček. Evaluace.
Firmička č. 40
Przygotowanie do działalności miniprzedsiębiorstwa Firma cateringowa Smakosz. Działalność miniprzedsiębiorstwa, praca z grupą docelową uczniów. Dopracowanie logo firmy. Przygotowanie uczniów do grudniowego Ratingu Firemek. Spotanie z metodykiem. Ewaluacja. 
Příprava na činnost minipodniku Firma cateringowa Smakosz. Činnost minipodniku, práce s cílovou skupinou studentů. Zdokonalování loga firmy. Příprava studentů na prosincový Rating Firmiček. Setkání s metodikem. Evaluace.

Partner 2
Firemka nr 42
W listopadzie br. opracowano logo firemki. Po kilu propozycjach dokonano wyboru i akceptacji przez grupę.
W trakcie spotkania w dniu 22.11.2019 r. uczestnicy przeanalizowali kartę pracy nr 10 (Umiejętności komunikacyjne). Określono dziedziny umiejętności komunikacyjnych oraz określono wymagania dla dostatecznie wysokiej jakości komunikacji. 
V listopadu tohoto roku bylo zpracováno logo firmičky. Skupina vybrala a schválila jeden z návrhů.
Během setkání 22. 11. 2019 účastníci analyzovali pracovní list č. 10 (komunikační dovednosti). Byly určeny oblasti komunikačních dovedností a byly stanoveny požadavky na dostatečně vysokou kvalitu komunikace.
Firemka nr 43
Opracowując analizę SWOT określono mocne i słabe strony firemki, a także zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mogące pomóc bądź przeszkodzić w osiągnięciu celu określonego przez miniprzedsiębiorstwo.
Przystępując do sporządzenia planu finansowego przemyślano ponownie zasoby początkowe m.in. materiały i sprzęt, określając również ile mogą one kosztować. Dokonano prognozy pozostałych kosztów i wydatków tj. wynagrodzenia pracowników, ZUS obciążający pracodawcę, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, a także dochodu z działalności.
Określono umiejętności komunikacyjne uczniów, oceniając jaki mogą one mieć wpływ na sukces firemki.
Při zpracovávání SWOT analýzy byly určeny silné a slabé stránky firmičky, a také vnější a vnitřní faktory, které by mohly pomoci nebo bránit dosažení cíle stanoveného minipodnikem.
Když se začalo sestavovat finanční plán, počáteční zdroje byly přehodnoceny, mimo jiné materiály a zařízení a také odhad cen. Byly vytvořeny prognóza dalších nákladů a výdajů – odměny zaměstnanců, odvody zaměstnavatele, poplatky komunální a telekomunikační služby a příjmy z podnikání. 
Komunikační schopnosti studentů byly stanoveny na základě posouzení, jak mohou ovlivnit úspěch firmičky.
Firemka nr 46
W miesiącu listopadzie spotkaliśmy się czterokrotnie. Poznaliśmy zagadnienia dotyczące marketingu, sprzedaży, Public Relation, przeprowadziliśmy analizę SWOT oraz wyznaczyliśmy stanowiska, jakie będziemy zajmować w firemce. Pracowaliśmy również nad przygotowaniem prezentacji na Rating Firemek, który odbędzie się w Bolesławcu 09.12.2019 r. oraz nad logiem firemki.  
V listopadu jsme se sešli čtyřikrát. Seznámili jsme se s pojmy týkajícími se marketingu, prodeje a public relations, provedli SWOT analýzu a určili pozice, které obsadíme ve firmičce. Pracovali jsme také na přípravě prezentace na Rating Firmiček, který se bude konat v Bolesławci dne 09.12.2019, a na logu firmičky.
Firemka nr 48
W miesiącu listopadzie spotykaliśmy się czterokrotnie. Poznaliśmy zagadnienia dotyczące marktetingu, sprzedaży, Public Relation, przeprowadziliśmy analizę SWOT oraz wyznaczyliśmy stanowiska, jakie  będziemy zajmować w firemce.
Praocowaliśmy nad logiem firemki i przygotowaniem prezentacji na Rating Firemek, który odbędzie się w Bolesławcu 09.12.2019 r. 
V listopadu jsme se sešli čtyřikrát. Seznámili jsme se s pojmy týkajícími se marketingu, prodeje a public relations, provedli SWOT analýzu a určili pozice, které obsadíme ve firmičce. Pracovali jsme také na přípravě prezentace na Rating Firmiček, který se bude konat v Bolesławci dne 09.12.2019.
Firemka nr 50
Omówienie kart pracy 7,8. Na następnych zajęciach uczniowie zapoznali się z cenami oraz z konkurencją na lokalnym rynku branży naprawy komputerów, przy użyciu przeglądarki internetowej.
Uczniowie przeprowadzali serwis komputerów w pracowni szkolnej w celu poprawienia sprawności sprzętowych. Sprawdzenie pamięci, ewentualna podmiana lub wymiana. Naprawa jednostek nie działających – próba uruchomienia. 
Projednání pracovních listů 7,8. Na další schůzi se studenti pomocí webového prohlížeče seznámili s cenami a konkurencí na lokálním trhu oprav počítačů.
Studenti prováděli servis počítačů ve školní učebně za účelem zlepšení výkonu hardwaru. Kontrola paměti, případná záměna nebo výměna. Oprava nefunkčních jednotek - pokus o spuštění.
Partner 3
Firma Nr 51 „Firma CFA”
W listopadzie uczniowie zajmowali się kartami pracy 5, 6, 7, 8, 9. W ramach zajęć, poznawali również metody rozpoznawania awarii, oraz błędów, sprzętu komputerowego.
V listopadu se studenti zabývali pracovními listy 5, 6, 7, 8, 9. V rámci výuky se také seznámili s metodami rozpoznávání poruch a chyb počítačového hardwaru.
Firma Nr 53 „Firma 3D”
Funkcjonowanie podmiotu w poprzednim okresie oparte zostało na realizowaniu zleceń otrzymanych z zewnątrz. Zlecenia dotyczyły projektu oraz wyklejenia znaków graficznych na ploterze tnącym. W okresie tym przedsiębiorstwo otrzymało również zamówione środki trwałe. Pracownicy wraz z pomocą starszych kolegów rozpoczęli składanie drukarki 3D oraz wykonali pierwsze wydruki. Wydruki otrzymane zostały z innej drukarki 3D, która stanowi wyposażenie szkoły ponieważ nie ukończono składania sprzętu.
Činnost subjektu v předchozím období byla založena na realizaci přijatých externích objednávek. Objednávky se týkaly designu a lepení grafických znaků na řezacím plotru. Během tohoto období společnost také obdržela objednaný dlouhodobý majetek. Zaměstnanci s pomocí svých starších kolegů začali sestavovat 3D tiskárnu a dělali první výtisky. Výtisky byly získány z jiné 3D tiskárny, která je součástí vybavení školy, protože montáž zařízení nebyla dokončena.
Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia”
W kolejnym miesiącu istnienia naszej firmy   było rozeznanie rynku zbytu na naszym terenie. Uczniowie szukali na stronach internetowych informacji dotyczących firm zajmujących się poradnictwem żywieniowym na terenie naszego powiatu oraz ich zakresem działalności .Zastanawialiśmy się również  nad tym, co nasza firma mogłaby dodatkowo zaproponować naszym potencjalnym klientom, aby być bardziej atrakcyjnym. Przeanalizowaliśmy i ustaliliśmy wstępnie ceny usług szeroko pojętego poradnictwa żywieniowego. Zastanawialiśmy się również nad wprowadzeniem specjalnych rabatów i kart abonamentowych, co mogłoby zwiększyć nasze szanse na rynku.
V dalším měsíci fungování naší společnosti proběhl průzkum v naší oblasti. Studenti vyhledávali na webových stránkách informace o společnostech zabývajících se výživovým poradenstvím v našem okrese a rozsahu jejich činnosti. Zamysleli jsme se nad tím, co může naše společnost nabídnout navíc potenciálním zákazníkům. Analyzovali jsme a předem stanovili ceny široce definovaného výživového poradenství. Také jsme uvažovali o zavedení speciálních slev a předplatných karet, které by mohly zvýšit naše šance na trhu.
Firma Nr 59	„Firma reklamowa”
Na listopadowych zajęcia uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ekonomii, marketingu i sprzedaży produktów. Określili profil klienta swojego przedsiębiorstwa. W współpracy z firemką 3D (ZSZil w Zgorzelcu) zlecili zaprojektowanie logotypu swojego przedsiębiorstwa, po czym wybrali jedną z propozycji. Na podstawie wybranego logotypu wyprodukowali brelok (wydruk 3D) jak i naklejkę z logiem naszej firemki.
Na listopadových hodinách se studenti seznámili se základními pojmy ekonomie, marketingu a prodeje produktů. Definovali profil zákazníka své společnosti. Ve spolupráci s firmičkou 3D (ZSZil v Zgorzelec) objednali návrh loga své společnosti, poté vybrali jeden z návrhů. Na základě vybraného logotypu vytvořili klíčenku (3D výtisk) a samolepku s logem naší firmičky.

Firma Nr 60 „Firma projektowa”
W listopadzie pracowaliśmy z kartą pracy nr 3, 4 i 5. Poznaliśmy zagadnienia związane z rynkiem. Omówiliśmy zagadnienia związane z produktem, który będziemy wytwarzać. Określiliśmy grupę docelową, czym nasz produkt będzie się charakteryzować, nasze czynniki produkcji oraz jakie firmy mogą być naszą konkurencją. Wybraliśmy również pracownię, która będzie siedzibą naszej firemki.
V listopadu jsme pracovali s pracovními listy č. 3, 4 a 5. Seznámili jsme se s pojmy spojenými s trhem. Projednali jsme otázky související s produktem, který budeme vyrábět. Definovali jsme cílovou skupinu, charakterizovali jsme náš produkt, určili jsme naše výrobní faktory a jaké firmy mohou být našimi konkurenty. Vybrali jsme také učebnu, která bude sídlem naší firmičky.
Partner 4
Firmička č. 7 - Keramická dílna
W listopadzie nasza firemka Pracownia ceramiczna zajmowała się przede wszystkim pracą z kartami pracy nr 7 i 8. Zajmowaliśmy się analizą SWOT i planem finansowym jako częścią biznesplanu.
V měsíci listopadu se naše firmička Keramická dílna věnovala především práci s pracovními listy číslo 7 a 8. Zabývali jsme se SWOT analýzou a finančním plánem, jakožto součástí podnikatelského záměru.
Firmička č. 8 - Košíkářská výroba
W listopadzie zespół kontynuował tematy: plan przedsiębiorstwa, motywacja, produkt i rynek, komu będziemy „sprzedawać“ towar, zasoby początkowe, prezentacja firmy z kartami pracy 4. z modułu nr 3. Zespół pracował bardzo odpowiedzialnie przy przyjęciu materiałów i stworzeniu listy inwentaryzacji materiałów i przyrządów. 
Tým v listopadu pokračoval tématy: plán podniku, motivace, produkt a trh, komu se bude zboží „prodávat“, pozice v týmu, počáteční zdroje, prezentace firmy s pracovními listy                1. - 4. z modulu č 3. Velmi zodpovědně tým pracoval při příjmu materiálů a vytvoření inventárního soupisu materiálů a pomůcek. 
Firmička č. 9 - Vazárna 
W listopadzie pracowaliśmy z kartami pracy Modułów nr 1 i 2, zapoznaliśmy się z dokumentami płatniczymi, odbiorem towaru, kalkulacją cen i ewidencją zapasów magazynowych. Wspólnie ustalaliśmy, w celu skalkulowania cen, ile czasu zajmuje produkcja wybranych produktów.
V listopadu jsme pracovali s pracovními listy Modulu č. 1 a 2, seznámili jsme se s platebními doklady, přejímkou zboží, kalkulací cen a evidencí skladových zásob. Společně jsme zjišťovali časovou náročnost výroby vybraných produktů pro kalkulaci cen.
Firmička č. 10 - Reklamní agentura
W listopadzie nasza firemka pracowała z kartą pracy nr 4. Rynek. Wyjaśniliśmy sobie, czym jest rynek, że na rynek wpływają popyt i oferta. Powiedzieliśmy sobie, jakie inne rynki znamy i przeprowadziliśmy małe badanie rynku związane z naszymi produktami. 
V měsíci listopadu naše firmička pracovala s pracovním listem číslo 4. Trh. Vysvětlili jsme si, co je to trh, že trh ovlivňuje nabídka a poptávka. Řekli jsme si, jaké další trhy známe a zkoušeli jsme malý průzkum trhu ve vztahu k našim produktům.
Firmička č. 11 – Vydavatelství Efekt 
W listopadzie pisaliśmy artykuły do czasopisma i głównie poprawialiśmy ich grafikę. Pracowaliśmy z kartami pracy – rynek, oferta, popyt, cena. Powiedzieliśmy sobie o czynnikach produkcji i podstawach marketingu. Na koniec miesiąca wydrukowaliśmy i oprawili pierwszy numer czasopisma.
V průběhu listopadu jsme psali články do časopisu a především je graficky upravovali. Pracovali jsme s pracovními listy – trh, nabídka, poptávka, cena. Řekli jsme si o výrobních faktorech a základech marketingu. Na konci měsíce jsme vytiskli a svázali první číslo časopisu.
Firmička č. 12 – Zámečnická dílna Liberec 
W tym miesiącu omawialiśmy czym jest zespół i współpraca zespołowa. Współpracowaliśmy z naszą partnerską firemką Bukieciarnia przy produkcji świeczników bożonarodzeniowych. Wypróbowaliśmy współpracę zespołową, w jaki sposób poszczególne czynności powiązane są ze sobą. 
V tomto měsíci jsme probírali, co je to tým a týmová spolupráce. Spolupracovali jsme s naší partnerskou firmičkou Vazárnou květin při výrobě vánočních svícnů. Vyzkoušeli jsme týmovou spolupráci, jak jednotlivé činnosti navazují jedna na druhou.
Partner 5
Firmička 28
W listopadzie spotkaliśmy się dwa razy, na liczbę współpracowników mocno wpływały choroby. Ustaliliśmy z jakich materiałów będzie wyprodukowany przygotowywany produkt prozdrowotny – prasa do owoców. Z racji utrzymywania sterylnej czystości wybraliśmy jako właściwy materiał nieszkodliwy dla zdrowia plastik, standardowo wykorzystywany do produkcji zbiorników na wodę pitną. Śruba prasy wykonana będzie ze stali nierdzewnej, nakrętka z wysokiej jakości niekorodującego brązu. Z powodów cenowych zastanawiamy się nad późniejszym zastąpieniem brązu odpowiednim tworzywem sztucznym. 
V listopadu jsme se sešli celkem dvakrát, počet spolupracovníků byl silně ovlivněn nemocností. Dohodli jsme se na materiálovém složení připravovaného výrobku pro zdraví – lisu na ovoce. Kvůli udržování sterilní čistoty jsme zvolili jako vhodný materiál pro výrobu těla lisu zdravotně nezávadný plast, běžně používaný pro výrobu nádrží na pitnou vodu. Šroub lisu bude vyroben z nerezové oceli, matice z kvalitního nekorodujícího bronzu. Z cenových důvodů uvažujeme o pozdější náhradě bronzu vhodným konstrukčním plastem. 

Firmička 29
Uczniowie tworzyli w programie Autodesk Inventor Profesional logo swojej firemki. Projektów logo było więcej. Poprzez logo uczniowie chcieli wyrazić, że ich firemka zajmuje się recyklingiem materiałów, modelowaniem 3D i że reprezentuje szkołę techniczną. Ponadto przerobili kartę pracy nr 3. i 4. z modułu nr 1 Biznesplan. Zajmowali się pytaniami: na jakim rynku będą ich produkty, gdzie będzie siedziba ich firmy, jakiego wyposażenia będą potrzebować, jaka jest ich konkurencja itd. 
Žáci vytvářeli v programu Autodesk Inventor Profesional logo své firmičky. Návrhů na logo bylo více. Logem chtěli žáci vyjádřit, že se jejich firmička zabývá recyklací materiálu, 3D modelováním a že zastupují školu, která je technicky zaměřená. Dále vypracovávali pracovní list č. 3 a 4 z modulu č.1 podnikatelský záměr. Zabývali se otázkami: na jakém trhu budou jejich výrobky, kde bude sídlit jejich firma, jaké vybavení budou potřebovat, jaká je konkurence atd.

Firmička 30
W listopadzie uczniowie zajmowali się przede wszystkim produkcją produktów pokazowych do prezentacji firemki. Ponadto omawiali otrzymany MODUŁ nr 2 (umiejętności przedsiębiorcy) i tworzyli formularz zamówienia do stworzenia logo firmy, modelu 3D i dokumentacji rysunkowej. 
V průběhu měsíce listopad se žáci věnovali především výrobě vzorků výrobků pro prezentaci firmičky. Dále probírali obdržený MODUL č.2 (dovednosti podnikatele) a vytvářeli objednávkový list pro vytvoření loga firmy, 3D modelu a výkresové dokumentace.
Partner 6
Firmička č. 16 - KOVÁRNA
W listopadzie skupiliśmy sie na prezentacji naszej firemki. Zaprojektowaliśmy i wyprodukowali magnesy i breloczki do wsparcia i promocji naszej firemki. Działalność naszej firemki prezentujemy na Instagramie. Przygotowaliśmy prezentację naszej firemki na Rating Firemek, który odbędzie się 9.12.2019 w Bolesławcu. 
V listopadu jsme se zaměřili na prezentaci naší firmičky. Navrhli a vyrobili jsme magnetky a přívěšky pro podporu a propagaci naší firmičky.  Činnost naší firmičky prezentujeme na Instagramu. Připravili jsme si prezentaci naší firmičky na Rating Firmiček, který se uskuteční 9. 12. 2019 v Boleslawci.

Firmička č. 17 - TVORBA MODELŮ STAVEBNIC PRO OBOR MECHATRONIKA
W listopadzie doszliśmy do końcowej wersji modelu 3D konstrukcji zarówno windy, jak i prasy. Wysłaliśmy zapytania dotyczące towaru, materiału i części, z każdym razem do 3 firm, i ocenialiśmy otrzymane oferty. Pod koniec miesiąca wysłano zamówienia i uzupełniliśmy brakujące karty pracy nr 6, 7 i 8. 
V měsíci listopad jsme došli k finální verzi 3D modelu stavebnice jak výtahu, tak lisu. Rozeslali jsme poptávky po zboží, materiálu a dílech vždy na 3firmy a vyhodnocovali zpět nabídky. V závěru měsíce odešly objednávky a doplnili jsme vzdělávací pracovní listy č.6, 7 a 8.

Firmička č. 18 - ROBOTICKÁ LABORATOŘ 
W listopadzie nasze miniprzedsiębiorstwo numer 18 zajmowało się szczegółowym przydzieleniem funkcji poszczególnym członkom przedsiębiorstwa. W trakcie miesiąca omawialiśmy podstawy systemu Arduino, który ma sterować naszym systemem. Kilkukrotnie omawialiśmy techniczne rozwiązania części mechanicznej, zakup komponentów mechanicznych i komponentów sterowania. Pod koniec miesiąca przygotowywaliśmy się do grudniowego ratingu firemek i prezentacji naszej firmy. 
V měsíci listopadu se náš minipodnik číslo 18 zabýval detailním rozdělením funkcí mezi jednotlivé členy podniku. V průběhu měsíce jsme řešili základy systému Arduino, který má řídit náš systém. Několikrát jsme procházeli technické řešení mechaniky, nákup mechanických komponent a komponent pro řízení. Na konci měsíce jsme se připravovali na prosincový rating firmiček a prezentaci naší firmy.
Partner 7
Firmička č. 20
W listopadzie omawialiśmy następujące tematy:
•	Zespół roboczy – przydzieliliśmy sobie stanowiska w firemce.
•	Zamówienie pomocy. Zespołowo zdecydowaliśmy o zakupie następujących pomocy:
	Plastikowe krzesło stołówkowe Handy – do rozmów z klientami
	Pomoce dla osób niedowidzących i niewidomych 
	Pomoce dla podopiecznych z ograniczoną zdolnością komunikowania się, kognitywny trening pamięci
	Pomoce dla podopiecznych z uszkodzeniami narządu ruchu
	Pomoce kompensacyjne i ergoterapeutyczne 
•	Rynek – oferta usługi, konkurencja, badanie rynku.

V měsíci listopadu jsme probírali tato témata:
•	Pracovní tým - rozdělili jsme si ve firmičce funkce.
•	Objednání pomůcek. Týmově jsme se dohodli na zakoupení těchto pomůcek:
	Jídelní plastová židle Handy - pro komunikaci s klienty
	Pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 
	Pomůcky pro klienty s narušenou komunikační schopností, kognitivní trénink paměti
	Pomůcky pro klienty s poruchou hybnosti 
	Pomůcky kompenzační a ergoterapeutické 
•	Trh – nabídka služby, konkurence, průzkum trhu.


Firmička č. 23
Nasz zespół roboczy o nazwie Działalność dobroczynna „Nadzieja“ – firemka nr 23 w listopadzie zajmował się biznesplanem. Zajmowaliśmy się tym, czym jest produkt i czym jest przedsiębiorstwo / firemka. W ramach zajęć praktycznych tworzyliśmy ręcznie rysowane, czarno-białe wzory na poszewki poduszek i na płóciennie torby. Niektórzy z nas zaprojektowali w postaci rysunków możliwość realizacji tego produktu. Opieraliśmy się na motywach naturalnych i figuralnych, zastosowaliśmy też projekty własne.  
Náš pracovní tým s názvem Charita „Naděje“ – firmička č. 23 se zabýval v měsíci listopadu podnikatelským záměrem. Zabývali jsme se tím, co je to produkt a co je to podnik/ firmička.   V praktické rovině jsme vytvářeli ručně kreslené vzory na povlaky textilních polštářů a plátěných tašek v černobílé barevné kombinaci. Někteří z nás kresebně navrhli další možnosti realizace tohoto produktu. Vycházeli jsme z přírodních a figurálních motivů a uplatnili jsme i vlastní návrhy.
Firmička č. 24
W listopadzie pracowaliśmy nad prezentacją firemki. Rating Firemek odbędzie się 9.12.2019 w Bolesławcu, w Polsce. Omawialiśmy temat analizy SWOT i Plan finansowy z modułu Biznesplan. 
V měsíci listopadu jsme pracovali na prezentaci firmičky. Rating Firmiček se koná 9. 12. 2019 v polském Boleslawci. Z modulu Podnikatelský záměr jsme řešili téma SWOT analýza a Finanční plán.


