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Nejčastější a nejvtipnější komentáře: 

• Projekt mě moc bavil, takže z principu bych víc času uvítala – otázkou však zůstává, zdali by to 

projektu naopak neubralo na kvalitě a záživnosti. 

• Rozdělení napříč ročníky je na projektu to nejlepší. i když by člověk třeba neměl zajímavou náplň 

minimálně pozná nové lidi.  

• Nejlepší bylo: 

o fyzická práce 

o praktická pomoc někomu konkrétnímu 

o radost v očích seniorů 

• Nejhorší bylo: 

o koukání do počítače 

o zdlouhavé přednášky 

o všechno bylo super, nemám co vytknout 

• Příště: 

o Líbilo se mi, že jsme se mohli hlásit sami k určitému profesorovi a k určitému tématu. 

o Apeloval bych na studenty vyšších ročníků, aby se do takovýchto projektů zapojovali. Mladší 

studenti se mohou od "těch starších" dovědět něco zajímavého ze školského hlediska nebo i 

projektového. Zároveň informace "berou" mnohdy víc na zřetel než od profesorů. 

o Znovu bych to nechala více na učitelích, v předchozích projektech měli učitelé nalinkováno 

co mají každý den dělat, teď si každý učitel vybral téma, které ho zajímalo a tak to bavilo i 

učitele i žáky. 

o Radši bych dělala víc aktivit, než jen poslouchala přednášky 

o Rád bych se věnoval skladbám, kde se obracíme k Ježíši, spíš než ke svatým. 

o Prosím prosím, chceme každý rok projekt zabývající se pomocí - přináší totiž naprosto 

nedocenitelné zkušenosti a praxe (i třeba pro uchazeče na specifický vejšky), smysluplnost z 

něj jen čišela, nebyl to promarněný čas, učitelé si sami mohou vymyslet náplň projektu a 

jsou do něj víc zapálení a tak, všichni jsou víc pozitivní a přistupují k němu s menším 

znuděním. Kvůli takovému projektu bych tu na škole ještě klidně pár let zůstala :D 

o Tento byl skvělý, jen moc krátký. ten loňský byl strašný a dlouhý. příště by to chtělo dobrý a 

dlouhý projekt. 
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Nejčastější komentáře: 

• Hodí se možnost dělit na vyšší a nižší gymnázium, ne napříč všemi ročníky 

• Nejlepší: 

o smysluplnost projektu, konkrétní a praktická pomoc druhým 

o možnost volby pro učitele i žáky 

o zapojení studentů, chuť do práce 

• Nejhorší: 

o vyplňování výkazů kvůli financování ze „šablon“ 

• Příště: 

o projekt v podobném duchu, něco praktického, ven ze školy, na týden 

o zopakovat podobné téma, využít získané kontakty a kompetence 

o volnost výběru konkrétního tématu pro učitele i žáky 

o začít dříve s přípravou 

o odradit ty studenty, kteří na projekt nechtějí 

 


