
Ze závěrečné zprávy k pravidelné aktivitě žáků a učitelů Trojského gymnázia 
 
Mottem projektové výuky v listopadu 2013 bylo téma „Nic není zadarmo“. V projektu 

měly být realizovány kromě již zavedených témat, metod, postupů a výstupů, jako je týmová 
spolupráce, prezentační dovednosti, spolupráce žáků napříč ročníky, samostatná práce žáků, 
rozvoj kreativity a vlastních představ žáků, také finanční gramotnost a výchova 
k podnikavosti… 

Celkem bylo vypsáno 8 témat, z nichž bylo realizováno 7. Skupiny vedlo 12 učitelů, 
účastníků z řad žáků bylo 13 – 18, přičemž mnozí septimáni (naši nejstarší) byli využiti jako 
pomocníci u projektů s velkým zastoupením mladších žáků… 
Z hodnocení jednotlivých vedoucích projektu vyplývá, že cíle, které si stanovili, byly splněny. 
Všechna hodnocení učitelů a zejména reflexe žáků v průběhu následné páteční besedy či 
písemná hodnocení v rámci závěrečné hodnotící projektové schůzky jsou pozitivní, větší 
problémy při realizaci se nevyskytly… 

Závěrečná čtvrteční prezentace v aule školy se setkala s velmi pozitivním ohlasem 
rodičů a s výjimkou drobných chyb se nestalo nic závažnějšího, než že našemu kolegovi 
Krýdovi přechodně přeskočil hlas (důsledek „Žertovných hrátek s vědou“).  Na prezentaci 
bylo vidět, že škála aktivit, které žákům nabízíme, je velmi pestrá (divadlo, letiště, dabingové 
studio, klášter, psychiatrická léčebna, grafy, pokusy, plameny, videoreportáže, miss 2009, 
cestování, přístaviště, muzeum mučení, Národní technické muzeum, mlýn…). Rozhodně měli 
z čeho vybírat, rádi se zapojovali, spoustu věcí realizovali samostatně a hlavně - jejich 
prezentační dovednosti se zlepšují. Rodiče ocenili, že po ukončení prezentací v aule měli 
ještě možnost zavítat do 2 tříd… 

Hezkým bonusem projektové výuky byl výtěžek z prodeje cukroví, které napekla 
vedoucí skupiny „… ale ušetřit se dá“ kolegyně Horká (přes 4 000,- Kč), a peníze získané 
prodejem časopisu, který připravila a distribuovala projektová skupina „Šoubyznysu“. 
Utržené prostředky byly použity na sponzoring zvířátek v Zoo Praha a další charitativní účely. 
Děkujeme! Poděkování si samozřejmě zaslouží všichni učitelé, kteří projekty realizovali… 
 

       Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele TG 


