
 

 

Srednja strukovna škola, Varaždin 



 Primijeniti stečena znanja učenika o kozmetičkim 
proizvodima u izradi sapuna i mirisnih svijeća 

 Na projektu povezati znanja učenika različitih 
struka (kozmetičari – izrada sapuna i svijeća, 
dizajneri – izrada ambalaže) 

 Proizvodima dati obilježja naše škole i grada 

 Proizvod učiniti prihvatljivim kvalitetom i dizajnom 
te ga plasirati na tržište 

 Ponuditi proizvode kao poklone za sudionike 
državnih natjecanja učenika 

 Proizvode promovirati na školskom štandu za 
“Špancirfest” 

 Prikupljena sredstva koristiti za nabavku 
repromaterijala za daljnji rad i materijala za 
potrebe nastave  

 

 



 Projektom učiniti učenicima nastavu zanimljivijom 

 Razviti kod učenika sposobnost povezivanja i 

primjene stečenih znanja u poduzetničke i turističke 

svrhe 

 Nabaviti potreban materijal i pribor  

 Razvijati svijest o zaštiti okoliša korištenjem 

neškodljivih materijala 

 Razviti vlastite recepture za izradu zdravih sapuna 

 Dizajnirati ambalažu s obilježjima škole i grada 

 Nabaviti unikatne kalupe 

 Predstaviti i plasirati naše proizvode u turističke 

svrhe 

 



 Potaknuli  smo velik interes kod učenika, razvili njihovu 
kreativnost i samostalnost u radu 

 Nabavili smo većinu planiranog pribora i materijala koje 
ćemo moći koristiti i za potrebe nastave (kuhalo, vaga, 
stakleni pribor, termometri …) 

 Do sada smo razvili nekoliko vlastitih receptura za izradu 
sapuna koji su unikatni po svom izgledu, mirisu i upotrebi 
ljekovitih esencija 

 Izradili  smo unikatne kalupe s obilježjima grada Varaždina 

 Predstavili smo proizvode na:  

1. Državnom natjecanju odjeće i kožne galanterije u Varaždinu, 
03.-05. travnja 2014. 

2. 10. međunarodnom stručnom skupu osoba s invaliditetom u 
Zadru 

 

 

 



 Za realizaciju našeg projekta potreban je 
vremenski period oko godinu dana što je 
uvjetovano vremenom potrebnim za tehnološki 
proces - (sazrijevanje sapuna oko 2 mjeseca, 
razvoj receptura i eksperimentiranje do godinu 
dana) 

 Sapuni su do sada rađeni “toplim” postupkom, a 
sljedeća faza, koja je u toku, je izrada sapuna 
“hladnim” postupkom 

 Izrada mirisnih svijeća predviđena je za mjesec 
lipanj 2014.  

 Naša velika promocija bit će na školskom štandu u 
mjesecu kolovozu  2014.godine za vrijeme trajanja 
“Špancirfesta” 

 
































