
SVĚT NA TROJSKÉM GYMNÁZIU  

Svět v různých podobách byl tématem letošního podzimního projektu naší školy ve druhém 

listopadovém týdnu.  Svět – čtyři písmena, čtyři dny práce projektovým způsobem: bez zvonění, bez 

školních lavic a často i bez učitele, zato s daleko větším zapojením studentů. A o jejich nápady nebyla 

nouze. 

Studenti letos vybírali z 10 témat. Volili mezi diskutovaným Světem uprchlíků, tajemným 

Světem čísel či akčním Světem sportu. Pohybovali se i v čase – v nabídce měli poprvé geologické téma 

Svět siluru a devonu, ale i tradiční výtvarný Svět starověku. Mohli tančit ve Světě gotiky nebo skládat 

origami ve Světě geometrie. Mohli zjišťovat, zda Svět potřebuje chemii a kde všude Svět mluví 

anglicky. V nabídce se objevilo i tabuizované téma Onen svět.  

Každá skupina se se svým tématem vyrovnala jinak, po svém. Někteří sledovali filmy, 

dokumenty a besedovali s pozvanými hosty, jiní připravovali ankety v terénu – ve Světě čísel 

zpracovali studenti 500 anketních lístků. Angličtináři překládali Shakespeara do současné češtiny a 

slavnou balkonovou scénu pojali jako dvojjazyčné stínové divadlo. Tolik papírových jeřábů jako 12. 

listopadu Trojské gymnázium ještě nezažilo! A těch zajímavých pokusů, které se podobaly 

alchymistickým kouzlům! Muzea nejen pražská, výstavy, berounské lomy, zoo, horolezecká stěna 

v Holešovicích a 5 hřbitovů včetně zrušeného bohnického ústavního hřbitova a zvířecího pietního 

háje v jeho sousedství – to je jen stručný výčet míst, kde se studenti pohybovali v době projektu a kde 

sbírali informace a zkušenosti o světě, který nás obklopuje.  

Čtvrtek je tradičně dnem, kdy jsou výsledky projektové výuky prezentovány veřejnosti.  

Samozřejmě, že mezi pozvanými jsou především rodiče, kteří jsou zvědaví na své ratolesti a jsou 

pyšní, jak umí vystupovat, promlouvat ke stohlavému davu a jak hlas jejich dětí zní v mikrofonu.  A 

přesně tak tomu bylo i letos. Velký ohlas sklidili při prezentaci v aule gotičtí tanečníci a tanečnice, 

líbilo se chemické video i vtipně pojatý krátký film, který natočili oktaváni. Rodiče živě diskutovali 

v uprchlickém klubu v primě a naopak mlčeli v kvartě, která se proměnila v pietní místo, kde mohl 

každý zapálit svíčku a zavzpomínat na své blízké, kteří už nejsou na tomto světě. 

I když projektová výuka ve čtvrtek končí, v pátek se skoro neučíme. Je čas na reflexi, 

odpočinek a na vzájemné seznámení s ostatními projekty. Musí se uklidit a zhodnotit, co se povedlo a 

co by příště mohlo být jinak. Studenti odpovídají na anketní otázky. Z páteční ankety vyplynulo, že 

projektová výuka má své pevné místo ve školním vzdělávacím programu a že se studentům líbí. 119x  

zaznělo, že takový typ výuky má smysl, ani jeden student neodpověděl NE. Více než 100 studentů se 

cítilo plně vytíženo, jen v 9 případech se to nepovedlo. Projekty se líbily všechny: nejvíce hlasů dostali 

„Uprchlíci“ a „Onen svět“. Obě témata jsou bohužel po událostech v Paříži 13. listopadu aktuální ještě 

daleko více.  

Projektová výuka stále doznívá a mělo by to tak být. Cílem je totiž nejen práce s informacemi, 

zdokonalení prezentačních dovedností či organizačních schopností studentů, týmová spolupráce, ale 

především změna. Změna v přístupu ke školním povinnostem i učení: učím se pro sebe, svět se mě 

týká, abych si vytvořil svůj názor, musím se zajímat o všechno, co se kolem mě děje. 

Svět je totiž mnohem složitější, než to ve škole vypadá… 
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