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Canterburské povídky a my
Studenti 3.A NJ a 3.B AJ1 nahlédli do tajů středověké Anglie a Canterburských povídek.
V hodinách angličtiny četli Canterburské povídky v upravené podobě. Po návratu k prezenční
výuce se mohli se zápalem pustit do jejich dramatizace, často s důrazem na témata povídek,
která se dotýkají i jejich života – jako jsou vztahy v rodinách, gender, rozložení moci ve
společnosti, násilí na ženách, totalitní politické praktiky.
K projektové práci patří i konzultace plánu, rešerše, dokumentace tvůrčího procesu, obhajoba
práce a závěrečná prezentace – a hlavně zábava a radost ze spolupráce a sdílení se spolužáky.
Každá skupina pojala letošní závěrečný projekt po svém a všichni odvedli chvályhodnou práci.

Podívejte se na některé prezentace, prohlédněte si vybrané dokumentace projektu či si přečtěte
obhajobu projektu:
1. Vnitřní monolog Griseldy (Povídka oxfordského studenta)
Prezentace: příloha Tales1
Františka Ostravická, Matěj Šmejka, David Daniel Elleder

2. Tři variace na rodinné vztahy (Povídka oxfordského studenta)
Prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=abpb_CxnnRg [3]
Nikola Skripnik, Mikuláš Sládeček, Jakub Nešpůrek, Ivan Kapičák, Prokop Sklenařík, Mark
Sebastian Mázik

3. Dramatizace povídek (Rytířova povídka, Povídka ženy z Bathu, Povídka oxfordského
studenta)
Prezentace: příloha Tales3
Anežka Fabianová, Noemi Černá, Ester Kremlíková, Linda Tulachová, Háta Krausová, Tereza
Šolcová, Adéla Vítová (+ komparzisté Martin Kroneisl, Mark Sebastian Mázik, Nikola Skripnik)

4. Variace na povídky (Rytířova povídka, Povídka ženy z Bathu, Povídka oxfordského
studenta)
1

(Záznam fantastické prezentace s živou hudbou nedostal souhlas k publikaci od členů týmu.)
Scénář s odkazy a rešerší: příloha Tales4a
Rationale (obhajoba): příloha Tales4b
Alžběta Dusová, Marie Sklenářová, Anna Hynková - Kramerová, Sofie Boháčková, Jan
Vokrouhlecký

5. Utajené dětství Griseldiných dětí (Povídka oxfordského studenta)
Prezentace: příloha Tales5a
Projektová dokumentace: příloha Tales5b
Anna Čejková, Veronika Menšíková, Kryštof Mareš, Petr Pohořelý
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