
Projektová výuka na Trojském gymnáziu 

 

 Kdo procházel kolem školy nebo čekal na zastávce na příjezd autobusu v posledním 

listopadovém týdnu, nemohl si nevšimnout, že se ve škole něco děje. Listopad je totiž měsíc, 

kdy probíhá na Trojském gymnáziu projektová výuka. Poprvé v roce 2004, od té doby 

každoročně.  

 Jak to ve škole vypadá?  Žáci nesedí ve svých lavicích, neřídí se zvoněním a nejsou 

ve svých kmenových třídách, jak tomu bývá po celý školní rok. Vyrážejí do terénu, do muzeí, 

na přednášky, na výstavy, navštěvují nejrůznější organizace a zjišťují, ptají se a dozvídají, jak 

to v životě chodí. Dívají se pod povrch věcí a všechno záleží na nich: mohou ovlivnit téma 

i způsob zpracování problematiky, o které chtějí vědět víc.  

 V minulosti se zabývali zdravým životním stylem, specifiky Troji, korytem Vltavy...,  

letos si v rámci ústředního tématu „Žijí mezi námi“ navrhli a vybrali jedno z deseti 

projektových témat a tři dny se jím z různých stran intenzivně zabývali – mohl to být život 

handicapovaných, problematika seniorů, specifika života cizinců a imigrantů, homosexuálů, 

bezdomovců, lidí závislých na drogách, jídle, hrách, tím, jestli mezi námi žijí 

mimozemšťané..., ale i více praktickými tématy, jako jsou nenápadné, ale všudypřítomné 

mikroorganismy, nebo naopak málo početné, ale viditelné menšiny (a jejich hudba) či obávaní 

sprejeři. 

 Ve čtvrtek 25. 11. k večeru projekty vrcholily. Studenti celé dopoledne zpracovávali 

výsledky anket, dolaďovali počítačové prezentace, sestřihávali videa a synchronizovali je 

s hudbou, vyráběli knížky, nástěnky, kupovali další spreje a organizovali sbírku šatstva 

pro bezdomovce. V jednu hodinu po poledni si mnozí vyzkoušeli, jak prezentovat před svými 

spolužáky, aby při večerní prezentaci v aule školy nepodlehli trémě a zvládli nástrahy 

techniky i nervozity při veřejné prezentaci pro rodiče, absolventy, přátele a hosty, mezi nimiž 

jsou tradičně vidět i zastupitelé MČ Prahy - Troji. Přišel se  podívat i pan starosta Tomáš 

Drdácký a zdálo se, že je – stejně jako většina přítomných – mile překvapen a zaujat výkony 

studentů Trojského gymnázia. Doufejme, že přijde i příští rok a s ním i další obyvatelé Troji, 

neboť prezentace projektové výuky je vhodná příležitost zjistit, co se na gymnáziu děje. 
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