
VIRTUÁLNÍ SVĚT – projektová výuka na Trojském gymnáziu 
 

Od pondělí 12.11. až do pátku 16.11. 2012 žilo Trojské gymnázium svou podzimní 
projektovou výukou. Studenti si mohli vybrat ze šesti skupin – Svět podle vašich představ, 
Divadlo a jeho efekty, Hologramy, Virtuální přítel, Imaginární svět, Virtuální svět chemie. 
Každou skupinu vedli 2 vyučující, kteří postupně motivovali své žáky k činnostem, které 
nejsou běžné v průběhu školního roku. Podnikli řadu exkurzí, navštívili zajímavé instituce, 
besedovali s odborníky, prováděli ankety v ulicích a sbírali informace na nejrůznějších 
místech v Praze. Získané poznatky a prožitky následně zpracovávali do takové podoby, aby 
je mohli prezentovat svým rodičům, prarodičům, kamarádům, příznivcům školy a 
v neposlední řadě návštěvníkům 1. celorepublikového dne otevřených dveří na soukromých 
školách, k němuž se Trojské gymnázium připojilo. Tato část probíhala ve čtvrtek 15. 
listopadu v odpoledních a podvečerních hodinách. Gymnazisté neopomněli pozvat i své 
mladší spolužáky ze čtvrté a páté třídy ZŠ Trojská, jimž se rovněž hrdě pochlubili svými 
výsledky.  

Pátek po prezentacích bývá spojen s velkou únavou, která se pochopitelně dostaví, 
neboť projektové aktivity berou daleko více času a energie než je běžné v rámci standardní 
výuky. Proto byl tentokrát zvolen netradiční způsob. V průběhu prvních dvou vyučovacích 
hodin proběhlo vzájemné představení činností v projektu, do něhož byli také začleněni 
studenti partnerské Euroškoly Praha. Následovalo 90-ti minutové diskuzní fórum v aule 
školy, do horkých křesel se posadili ředitelé gymnázia a Euroškoly a dali prostor všem 
přítomným studentům, aby se mohli na cokoliv zeptat a vyjádřit své myšlenky, podněty a 
připomínky - ke způsobu výuky, vedení a učitelům, prostředí, vybavení a dalším aktivitám 
spojeným s chodem obou škol. Studenti také odpověděli na otázky ankety k právě skončené 
projektové výuce. Výsledky velmi dobře poslouží vedení gymnázia při její analýze, 
hodnocení a přípravě příští projektové výuky, pravděpodobně společné s Euroškolou. Jelikož 
se vše odehrálo den před výročím sametového listopadu, shlédli v závěrečné části 
vyučovacího dne epizodu ze seriálu „Vyprávěj“, která velmi věrohodně připomněla události 
17. listopadu 1989. Lze konstatovat, že to byl velmi intenzivně prožitý týden ve škole, 
z něhož si snad úplně všichni odnáší hodnotné vědomosti a zkušenosti.   
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