
 

 
 
 
 

Projektová výuka na TGSČ 2010  

ŢIJÍ MEZI NÁMI 
 

1. Ţivot handicapovaných 
 
 

 
 
 
 

Účastníci projektu:  
Prima: Arbetová L., Fusciková T., Jeriová I., Veselá B., K. Zadáková 

Kvinta: Kostková A., Kayed A., Mahmud R. 
Sexta: Mahmud M. 

 
 

Pracovní skupiny: 
„vozíčkáři“:  Kayed A., Mahmud R., Mahmud M., Fusciková T, K. Zadáková 

„nevidomí“: Kostková A., Arbetová L., Jeriová I., Veselá B 
 
  

Pod vedením: Ady Hrstková a Milana Titěry 
 
 
 

 



Časový harmonogram: 
 

18.11. – čtvrtek 
19:00 – 20:00 – exkurze (trénink sledge hockey) – Albert Kayed a Milan Titěra 
 
19.11. - pátek 
14:00 - 14:15 – schůzka projektové skupiny 
 
22. 11. – pondělí 
18:00 - 19:00 - exkurze (plavání handicapovaných v Tyršovo domě) – výběr s A. 
Hrstkovou 
- sraz 17:30 Anděl u výlezu z metra, návrat v 19:20 tamtéţ 
 
23. 11. – úterý 
8:45 – 11:00 – přednáška B. Hůlky (předsedy Sportovního klubu vozíčkářů)  
na téma sport vozíčkářů 
11:15 – 14:00 – práce ve škole 
 
24. 11. – středa:  
8.30 – 12:00 – práce v terénu (vyzkoušení připravené trasy) 
sraz v 8:30 ve škole  
skupina vozíčkáři pod vedením M. Titěry 
skupina nevidomých pod vedením A. Hrstkové 
 
12:15 – 14:00 – práce ve škole (zpracování materiálů – rozhovory, video, fotky…) 
 
25. 11. – čtvrtek 
10:00 - 17.00 – práce ve škole (zpracování materiálů – rozhovory, video, fotky, 
prezentace…) 
 
15:00 – 16:00 prezentace I. – zkušební?????  
17:00 -18:30 prezentace II – pro rodiče 

 
 
Rozdělení úkolů: 
 

1) T. Fucsikova – informace o druzích sportů handicapovaných 
2) A. Kayed – vymyšlení trasy pro „vozíčkáře“, příprava programů pro tvorbu 

videa 
3) A. Kostková – vymyšlení trasy pro nevidomé 
4) Všichni – rozmyšlení otázky pro rozhovor s panem Hůlkou 

 
 
 
Výstupy: 
 

1) video o ţivotě a sportu nevidomých a vozíčkářů 
2) krátká prezentace v PP o průběhu prací v našem projektu obohacená o 

fotografie z exkurzí 
3) komentáře účastníků (vlastní záţitky) 

 



 
 

2. Senioři v ČR 
  
Vede: Mgr. Kubalík, Mgr. Ţišková 
  
Studenti budou pracovat ve skupinách, každá skupina má svůj strategický úkol, 
pracuje se formou dotazníků a anket 
 
rozdělení do skupin: 
  

1) Důchodci a jejich postavení v naší zemi 
2) Rozdíl v postavení důchodců ČR u nás a jiných evropských zemích, číselná 

statistika, práce s PC 
3) Jak se cítí důchodci v ČR, forma ankety 
4) Důchodci a media, důchodci a peněţní ústavy atp. důchodci jako cíl reklamy a 

nekalých kampaní 
 
časový harmonogram: 
  

úterý   sraz ve škole v 9 hod, práce v terénu 
  
středa  práce v terénu, návštěva v DD 
  
čtvrtek  práce ve škole, zpracování anket a dotazníků, příprava na prezentaci, 
  sraz 8.30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Homosexuálové 

 
Vede: K. Thámová, T. Chýlová 
 
Rozdělení úkolů: 
 

1. Filmy Mezipatra + přednáška o biologickém pozadí glbt 
T. Chýlová 
 

2. Anketa: informovanost o glbt a tolerance k těmto skupinám mezi studenty 
TGSČ + srovnání s výzkumem mezi středoškoláky v rámci projektu Rovnost je 
cool!  
Jana H., Nikola P., Zuzka Z. 

 
3. Rešerše na téma: glbt v historii a v jiných kulturách  

známé osobnosti s glbt  
Kristýna L., Veronika R., Kateřina F., Nick B. 

registrované partnerství 
 Ondřej S., Bulat S. 

    glbt u zvířat (+ video) 
     Sára K., Julie N., Anna S., Natálie H. 
 

4. Beseda s pozvaným hostem 
Kristýna L., Kateřina F. 
 

Výstupy: nástěnka 
prezentace v PP 

 
časový harmonogram: 
 

24. 11. – úterý 
8:30-10  Promítání filmů z festivalu Mezipatra + diskuse 
10-11  Přednáška o biologickém pozadí glbt 
11-14   Práce ve škole 
 
25. 11. – středa 
8:30-12  Práce ve škole (tisk mimo školu?) 
12-14   Beseda s pozvaným hostem? 
 
26. 11. – čtvrtek 
10-13.00  příprava prezentace  
14-16.00  generálka prezentace  
17-18.30  prezentace II 
             

 
 
 
 



 
 

 

4. Bezdomovci 
 

vede: P. Krýda, I. Cirmanová 
 
 
Program 
 

1. den - úterý 23.11.  (9 - 15 h) 
- rozdělení na 2 skupiny, sbírání materiálu v terénu (fotografie, nahrávky, rozhovory) 
- skupina č. 1 vedená profesorem Krýdou vyráţí na Kobylisy a hlavní nádraţí provést 
rozhovory s bezdomovci, sraz 9.00 ve vestibulu stanice metra Kobylisy (6α - Pulkráb, 
Beneš, Andreides, 5α - Vais, 2α - Škrabal, Myška, Pokorný, 1α - Petřek) 
- skupina č. 2 vedená profesorkou Cirmanovou vyráţí do Střediska pomoci Praha, 
ulice Bolzanova (vedle hl. nádraţí) provést rozhovory s pracovníky, příp. klienty, sraz 
9.00 u tramvajové zastávky Hlavní nádraţí (6α - Dobišová, Kopecká, 5α - Hochman, 
Selichar, 3α - Kabele, 2α - Laň, 1α - Mihailenko) 
 
2. den - středa 24.11. (9 - 15 h) 
- třídění a zpracovávání nasbíraného materiálu ve škole 
 
3.den - čtvrtek 25.11. 
- prezentace 

 
Předpokládaný výstup:  
multimediální prezentace v PowerPointu, video o bezdomovcích 
 
Úkoly 
- fotoaparáty (Dobišová, Mihailenko, Petřek, Myška) 
- diktafony (Laň, Mihailenko) 
- zápisník (Hochman) 
- drobné dary (Beneš a kol.) 
- bezdomovec na besedu? (Mihailenko) 
- počítačové zpracování (Selichar, Hochman) 
- info o Středisku pomoci Praha (Kabele) 
- kaţdý vymyslí 10 otázek pro pracovníky Střediska  
 
Technika 
 
- alespoň 2 počítače na zpracování materiálu (i se zvukem) 
- kdyby byl kvalitní diktafon, tak by se hodil, kluci mají jen mobily 
 
 
 
 
 
 



5. Cizinci a imigranti v ČR 
 

 
 
účastníci: 16 
vedoucí projektu: Eva Zouplnová a Ivana Motýlová 
 
časový harmonogram: 
 

úterý 
  9.30 - 9.00 příprava na besedu 
  9.00 - 10.00 beseda s panem van Wykem (Jihoafrická republika) 
10.30 – 11.30 beseda s paní Olgou Podanou (Ukrajina) 
12.00 – 15. 00 anketa v terénu 
 
středa 
8.30 –  9.30 zpracování výsledků anket + anketa ve škole 
9.30 – 12.00 návštěva ambasády  v Troji, případně JAR (zatím nedomluveno) 
13.00 – 14.30 příprava prezentace 
 
čtvrtek  
10.00 -  12.00 příprava prezentace, případně procházka Trojou: cesta kolem ambasád 
a zastupitelství, reflexe projektu 

 
 
Prezentace: PP, moţná noviny s výsledky výzkumu a rozhovory 
 
poţadavky: diktafon 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
6. Hudba menšin 

 
vede: Vojtěch Jindra & Tomáš Görtler 

 
Program: 

 
Út 23. 11., 8:15-13:45, škola, malá tělocvična (příp. jiná učebna) 
- příprava hudebního materiálu, zkoušení dvou aţ tří skladeb pro nahrávání 
- příprava grafických podkladů pro obal 
- tvorba fotoreportáţe 
 
St 24. 11., 8:15-13:45, škola, malá tělocvična 
- nahrávání v improvizovaném studiu 
- dodělání grafických podkladů pro obal 
- tvorba fotoreportáţe 
 
Čt 25. 11., 8:15-13:45, škola, malá tělocvična 
- příprava hudebního vystoupení v rámci večerní prezentace 
- tvorba reportáţe na informačním panelu 

 
 
Rozvrţení skupin: 
 
1. Kapela 
Jan Bartůněk a Jan Procházka – sampling, elektronika 
Filip Krásný – zpěv 
David Rozner – el. kytara 
Bára Mead – saxofon, flétna, piano 
Yuta Bulay – piano 
Bára Formánková – flétna 
Ghasan Mahmood – bicí 
Mohmed Mahmood - ? 
 
2. Grafici (tvorba obalu a bookletu) 
Bohdan Khayitov a Marek Fischer 
 
3. Reportéři (reportáž z procesu tvorby CD na informační panel) 
Jan Andreides a Jakub Konupka 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Mikroorganismy 
 

vede: L. Horká, J. Otto 
 
program: 
 

9.11. 2010 – 1. schůzka 
- seznámení s tématem 
- rozdělení úkolů pro samostudium 
- zadání práce pro menší skupinky (téma: viry, bakterie, plísně, vyuţití MO 
v potravinářství, uţitečné a škodlivé MO…) 
 
16.11. 2010 – 2. schůzka 
- zástupci jednotlivých skupin seznámili ostatní se svou prací a přípravou na projekt 
- rozdělení úkolů pro doplnění 
- seznámení ţáků s podmínkami klasifikace (Studentské projektové desatero) 
 
23.11. 2010 (8,15 – 13,45) 
- návštěva VŠCHT – FPBT, katedra Mikrobiologie (doc. Pazlarová) ??? 
- příprava mikrobiologických preparátů 
- příprava ţivných půd, naočkování MO 
- pozorování MO pod mikroskopem ve škole v laboratoři 
- pozorování „větších“ mikroorganismů (z vody z kaluţe, rybníka…) 
- foto MO, nákresy 
- určování plísní dle atlasu 
- příprava podkladů pro prezentaci 
 
24.11. 2010 (8,15 – 13,45) 
- návštěva VŠCHT – FPBT, katedra Mikrobiologie (doc. Pazlarová) ??? 
- příprava mikrobiologických preparátů 
- vitální test kvasinek 
- barvení MO 
- pozorování MO pod mikroskopem ve škole v laboratoři 
- foto MO, nákresy 
- příprava podkladů pro prezentaci 
- kompletace materiálů pro „jedno výtiskovou knihu“ 
 
25.11. 2010 (9,00 – 19,00 s přestávkou) 
- pozorování MO na ţivné půdě připravené v úterý 
- kompletace podkladů pro prezentaci 
- nákresy 
- „kníţka“ 
- prezentace 

 
Poţadavky: 
- půjčení mikroskopu s kamerou 
- tisk na barevné tiskárně (pro „knihu“) 



 
 
 

8. MIMOZEMŠŤANI MEZI NÁMI? 
 
 
HARMONOGRAM: 
 

Úterý (23.11.) 
8:30 - 14:00 práce ve škole, příprava ankety, otázky k besedě s vědci 
14:00 – podněty k domácí přípravě 

Středa (24.11.) 
 Cca 9:00 (bude upřesněno v úterý) – sraz ve škole před prací v terénu – 
Anketa 
 14:30 – 16:00 – Hvězdárna Petřín – pořad o ţivotě ve vesmíru + diskuze 
Čtvrtek (25.11.) 
 9:00 – 12:00 – zpracování materiálů, příprava prezentace 
 ??:?? – prezentace dle harmonogramu 

 
VÝSTUPY: 
 

- Prezentace v MS PowerPoint 

- Nástěnka k tématu mimozemšťané 

- Bulletin zjištěných informací 

POŢADAVKY: 
 

- 525,-Kč – Vstup na hvězdárnu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. ZÁVISLOSTI 
 
 

Vede: M. Končelová, S. Čechová 
 
Rozdělení do skupin: 
 
 
1. skupina (Schutz, Šanca, V.Wyk, Coj) 
 
 téma: Závislost na drogách (uţívání drog, legalizace měkkých drog) 
 
2. skupina (Kacafírek, Vodráţka, Ondrčková, Kalmunzerová, Smutná) 
 
 téma: Gambling, závislost na PC hrách a Facebooku 
 
3. skupina (Rusý, Chrastil, M.Baďura, Ch.Baďura, Maimon) 
 
 téma: Závislost na alkoholu 
 
 
Postup: Průzkum formou ankety 
 
 
Zadané úkoly: 
 
Do čtvrtka 18.11. odevzdat návrhy anketních lístků. 
 
 
Časový harmonogram: 
 

úterý 23.11. 
sraz ve škole v 8.15 
práce ve škole (teoretická příprava jednotlivých témat s vyuţitím internetu) 
11.00 – 14.30 
práce v terénu (zadávání anketních otázek) 
 
středa 24.11. 
9.10 – 13.45 
práce ve škole ( zpracování výsledků ankety, případné shlédnutí dokumentárního 
filmu a následná beseda) 
 
čtvrtek 25.11.  
sraz ve škole v 9.00 
práce ve škole ( příprava prezentace, prezentace) 

 



 
9. SPREJEŘI 

 

 
 

Rozdělení skupin: 
 

Skupina 1 Končický T., Končický F. 

Skupina 2 Hodan, Jůn 

Skupina 3 Šimíček, Sandholz, Tomanec 

Skupina 4 Bína, Rešl 

Skupina 5 Chaloupka, Kacafírek 

 

Skupina na prezentaci: 
 

Kacafírek, Chaloupka (fotky, kamera, program na kreslení….) 

Hodan, Jůn, Tomanec (powerpoint, prezentace na PC)¨ 

Končický T., Šimíček (slovní prezentace) 

 

Harmonogram projektu: 
 

23.11. 2010  pedag. Lucie Marešová 
-sraz 8:30 metro C stanice Prosek 

- 9:00 začátek práce malování sprejem na legální zeď (okolí ulice 

Českolipská), pořízení fotodokumentace, videí, návrhů 

-cca 12:00 ukončení sprejování, odjezd zpátky do trojského gymnázia 



13:00 zhodnocení práce za den, vytváření návrhů a prezentace 

13:45 ukončení 

 

24.11. 2010 pedag. Jaroslav Kučera 

 
- 8:15 začátek práce 

- vytváření návrhů, kresby, malby….. 

- práce na prezentaci 

-hodnocení dne 

13:45 ukončení 

 

25.11. pedag. Lucie Marešová, Jaroslav Kučera 

 
9:00-10:00? začátek práce 

Příprava na prezentaci 

14- 16 prezentace generálka 

17- 18:30 prezentace pro rodiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


