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Projektové dny byly zaměřené na rozvoj tvůrčích dovedností, 

jemnou motoriku, radost z manuální práce a hlavně měly 

vést k úctě k provedené práci. Každý si mohl vybrat, co bude 

náplní jeho tvorby. Inspiraci mohli žáci hledat v knihách, 

časopisech, na internetu nebo v mé nabídce (háčkování, 

pletení, šití, výroba dekorací či oblečení, využití starých 

papírových krabic na výrobu různých organizérů, váz, 

skříněk,…) Každý se na první projektový den připravil tak, 

aby dané dílo dotáhl do konce nejpozději na poslední 

prezentační den. Speciální zadání měl Václav Špička, který 

z fyzikálních pomůcek kompletoval sestavy na laboratorní 

pokusy s návody a protokoly k nim. 

 

Tvořitelé projektu:  
Aneta Benešová 

Tereza Železná 

Aneta Hrabětová 

Natálie Taliánová 

Luise Šimonovská 

Jana Kadlecová 

Eliška Čermáková 

Barbora Kolářová 

Aneta Mádlová 

Aneta Škachová 

Dominika Tvrdá 

Václav špička 

Josef Železný 

Mgr. Jana Paulusová 
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Zhodnocení prvního projektového dne 

3. 10. 2018 

Některá děvčata (Jana, Dominika) si zvolila 

ruční práce a dala se do vyšívání, šití si 

vybrala Valerie a zvolila sako i s podšívkou. 

Kluci Vašek a Pepa sestavili různé 

kladkostroje a doma pak vytvořili manuály 

s obrázky. Terka si zvolila výrobu věnců s 

tématikou ročního období, tedy podzimní 

výzdobu má splněnou. Luise "vydlabuje" 

knihu pro tajný úkryt. Aneta s Natálkou 

z tercie vyrobily květináč s kaktusem z 

kamení a dekorace z žaludů a kaštanů si 

vybrala Aneta z primy. Děvčata z kvinty 

tvořila organizéry a vyšívala. Příprava na 

další projektový den byla jasná, kdo měl 

hotovo, volil novou činnost dle svého 

uvážení, zájmu a dostupných pomůcek.  
 

„Občas není na škodu si odpočinout od stresu a chvíli zapomenout na starosti kolem a proto byl 
tenhle projekt jeden z nejklidnějších projektů, kdy nemusíte zapojit mozek, ale zručnost.“ 
 

  

Ten, kdo pokračoval v započaté činnosti, 

měl jasno. Všichni však měli za úkol 

přijít s tvůrčí náladou. 

 

 

 



 

 
 

 

Zhodnocení druhého projektového dne 8. 11. 2018 
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Druhý projektový den se vydařil. Pepovi visí doma na zdi 

hodiny, které vyrobil, Terka má doma již připravené 

adventní věnce (snad vydrží, když jsou živé), Jana vyšité 

dvě květiny a pokračuje, stejně tak ostatní ještě dolaďují 

svá díla - organizéry, dekorace z papíru, starých knih a 

bavlnek. Luise stále dlabe svou tajnou knihu a věří, že při 

třetím projektovém dni dílo dokončí. Vašek chodí ve svém 

volnu do fyziky ladit náplň laboratorních prací z fyziky. 

Také Valerie pokračuje na saku, protože na druhý den 

nemohla mít šicí stroj, tak háčkovala medvídka. Děvčata z 

tercie si vybrala tvůrčí činnost se sklenicí a bavlnkou a 

doma jimi zdobí pokojíčky. Kvintánky řešili organizéry na 

tužky a mají hotovo. Pepa s Terkou už přemýšleli, 

 

jak budou pokračovat, 

hledali něco zajímavého. 

Anet dokončila dekoraci ze 

staré knihy, vánočního 

papíru, kartonu a bavlnky, 

vypadalo to zajímavě.  
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Dnes jsme setkání také věnovali 

problémům, které nás při práci 

potkali - každý něco měl, navlékání 

nitě, horké lepidlo z tavné pistole, 

vyříznutí kruhu, aby jako kruh 

opravdu vypadal, smývatelné barvy, 

které zrovna moc umýt nešly, 

vyřezávání stovek papírových 

obdélníků z knihy nebylo tak rychlé, 

jak se zprvu zdálo, stejně jako šití 

saka z třiceti kusů látky ještě s 

podšívkou ze stejného množství 

dílků. Ale dobrý pocit z výsledku 

práce to přebil. 
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Zhodnocení třetího projektového dne 

4. 3. 2019 

Tak jsme se zase sešli. Já zvědavá, co 

kdo připravuje na poslední tvůrčí 

projektový den. Měla jsem se nechat 

překvapit, prý jsou v záloze nápady, 

ale ještě se pevně nerozhodli. Luise ta 

nezklamala, stále dlabala list po listu, 

vždy trpělivá a pečlivá, chtěla to mít 

precizní. A ještě chvíli bude, myslím, 

že před posledním projektový den 

bude ráda, když to dodělá. Tereza 

udělala věnec s jarní tématikou, 

děvčata z kvinty přidala další 

dekorace, Jana vyšívala poslední 

květinu a ladila obrubu ubrusu. 
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Zhodnocení prezentačního projektového 

dne 12. 4. 2019 

Pro prezentaci výrobků za celý školní rok 

nemohli děti přinést všechny výtvory, 

neboť se na nich projevil zub času a nebyly 

už k vystavení - například některé věnce 

od Terky či podzimní listová dekorace od 

Anet. Z laboratorních prací byly provedeny 

fotky a sepsané návody, Pepa přinesl 

hodiny a lampičku z kolíčků, Valerie 

přinesla ušitou sukni a dekorační polštářek, 

sako je stále ve výrobě. Vyšitý ubrus, 

trička s háčkovaným nápisem, knižní trezor 

a různé dekorace byly také k vidění, 

posuďte sami na fotkách.  
 

„Občas není na škodu si odpočinout od stresu a chvíli zapomenout na starosti kolem a proto byl 
tenhle projekt jeden z nejklidnějších projektů, kdy nemusíte zapojit mozek, ale zručnost.“ 
 

 

 

 

 


