
Projekt „Svatba“   
    Zpětná  vazba 

 
1. Zjistil(a) jsem, že…  
 

  - spolupracovat je lepší; 
  - se nám to povedlo; 
  - naučil jsem se tancovat; 
  - jak svatby probíhají; 
  - svatba není jen tak, je s ní hodně práce, nervů a peněz; 
  - svatba není jednoduchá, je těžké to připravit; 
  - svatba (doopravdická) musí být ještě hezčí než tahle, ale tahle byla moc krásná; 
  - jsou svatby jinačí, než jsem si myslel, svatba není žádná hračka; 
  - uspořádat svatbu se vším všudy není žádná sranda; 
  - nejen dobrá nálada, ale i ta horší ??? tanec patří ke svatbě; 
  - dělat a připravovat věci a vše okolo svatby není žádná legrace; 

- svatba je složitý proces, který vyžaduje spoustu snahy a zapojení velkého množství lidí; 
- svatba není nic lehkého, celková organizace je náročná; 

  - a někteří se umí i hezky chovat a to je ve společnosti důležité; 
  - svatba není nejjednodušší na přípravu ani provedení; 
  - správná svatba by měla být bez chybičky; 
  - svatba musí být přesně načasovaná, a že nejde vrátit čas ani nějaká akce znovu; 
  - musí být perfektní a naplánovaná; 
  - se nebudu hrnout do manželství; 
  - svatba je docela zábavná; 
  - role oddávajícího není lehká; 
  - máme velmi schopné děti v osmé a deváté třídě, které umí plno věcí; 
  - všechno vím;  
 
 
2. Naučil(a) jsem se…  
 

  - komunikovat s ostatními; 
  - spolupracovat s ostatními; 
  - naučil jsem se tancovat; 
  - polku, valčík; 
  - lépe fotit; 
  - míchat pomazánku, jak se dělá svatba, představovala jsem si ji jinak; 
            - nepanikařit, lépe pouštět hudbu; 
  - šunkové rolky; 
  - nedělat si starosti, nějak to dopadne; 
  - vést nevěstu a nosit kvádro; 
  - tanec; 
  - pár svatebních zvyků a zlepšila jsem se v mém „tanečním umění“; 
  - lépe organizovat; 
  - průběh svatby, co je podstatné a tak…; 
  - nové zkušenosti, které se mi budou hodit (organizační zkušenosti); 
  - vše ohledně svatby, nevěděla jsem ohledně svatby skoro nic; 
  - na jakou ruku navlíkáme prstýnek; 
  - no něco jo; 
  - oddávat novomanžele – řeč – být zdvořilý; 
  - nic; 
 



3. Lépe jsem poznal(a)… 
 

- lépe jsem poznal spolužáky, jejich chování; 
- názory spolužáků, o jejich kamarádech a chování; 
- Martina Cihelku, byl úplně jiný než o přestávkách a ve škole; 
- svatební zvyky, princip oddávání, průběh svatby; 
- všechny ostatní, umějí být v pohodě; 
- jak vše na svatbě probíhá; 
- svou nejlepší kamarádku, co jí vadí, co ne a jaká je; 
- jak probíhá svatba a jak to vypadá; 
- o čem svatba je, kolik věcí se musí udělat, než je vše připraveno; 
- některé lidi, překvapilo mě jejich chování a přístup k zodpovědnosti; 
- těžkosti, které obstarává společnost a dospělé chování, odpovědnost se kterou se váže svatba???; 
- kluky z naší třídy i z té druhé strany; 
- holky z 8.třídy; 
- paní Galážovou; 
- jak se svatba vyvíjí atd.; 
- zvyky na svatební tabuli (menu); 
- svatbu; 

 
4. Změnil(a) jsem názor na…  
 

- to, že bude jednoduché připravovat svatbu i když to tak vypadá; 
- to, že příprava bude jednoduchá; 
- svatbu. Když jsem byla na opravdické svatbě, probíhalo to v pohodě, ale tady ty přípravy, bylo to   
   náročné; 
- nic; 
- Terku Poláchovou, myslela jsem si, že si tu svatbu spolu užijeme a ona je schválně doma;  
- na svatby; 
- své spolužáky, byla to skvělá spolupráce; 
- některé své spolužáky a na pocit, že vše musím udělat sama; 
- to, že svatba není legrace; 
- společné akce s jinými třídami; 
- nic; 
- Vaška, včera mě překvapil (ale nejspíš mu to dlouho nevydrží); 
- nic a nikoho; 
- to, jak jsem musel dělat oddávajícího; 
- hostinu; 

 
5. Největším zážitkem bylo… 
 

- naučit se tancovat; 
- vedení k oltáři; 
- tancování; 
- hostina, tanec, když šla nevěsta se ženichem k oltáři; 
- tancování, únos nevěsty, obřad; 
- „Ptačí tanec“ s holkami, jídlo; 
- když šli k oltáři; 
- jak se novomanželé krmili polévkou;  
- jak jsme připravovali hostinu a jak jsme tancovali; 
- vaření s holkami a Lukášem; 
- nečekaně vymejšlet věc (asi dar) pro novomanžele; 
- vést svou dceru (falešnou dceru) k oltáři a provést přípitek; 
- samotný obřad, pak také rozbalování svatebních darů a tančení; 
- celkově ta atmosféra, všechno probíhalo podle plánů a bylo to fajn; 



- celá svatba byla úžasná, tancování, hostina, obřad, dárky, přípravy a vůbec všechno; 
- obřad, byl tak krátký a takové přípravy, ale musí se nechat, že byl krásný; 
- hostina; 
- tanec, který jsem vůbec neuměl; 
- tanec; 
- oddávání novomanželů; 
- focení; 
- hostina; 

 
7. Změnil(a) bych…  
 

- aby to bylo venku, připravit to dřív; 
- nic bych neměnil, myslím, že změny by nebyly třeba; 
- menší hostinu, bylo toho fakt až moc a my jsme byli ulítaní jako psi; 
- únos; 
- písničky; 
- písně i jiný druhy;  
- nevěsty závoj; 
- myslím, že to bylo vše v pořádku a velmi pěkné; 
- skoro nic, vlastně vůbec nic…..bylo to dokonalé; 
- vůbec nic; 
- nejspíš nic, líbilo se mi nejspíš všechno; 
- taneční parket, byl moc malý, ale alespoň tam byla větší sranda; 
- nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic; 
- prostředí svatby + lidi = okolí – vnitřek; 
 
 

8. Chtěl(a) bych říct, že…  
 

- se mi to moc líbilo, poznal jsem se více s kamarády, seznámil jsem se s nimi; 
- projekt se moc povedl, bylo spousta srandy a svatba „nanečisto“ je skvělý nápad; 
- se to moc povedlo i když byly menší komplikace; 
- hostina i dort byly perfektní; 
- tuto svatbu kdybych zažila, byla bych nejšťastnější na světě (jenže se nechci vdávat); 
- se mi svatba líbila; 
- svatbu jsem si užila; 
- svatbu jsem si užila jak nejvíc to šlo, hlavně jsem byla ráda za práci, kterou jsme všichni  
   vykonali; 
- to bylo pěkné a byl to pro mě dobrý a užitečný zážitek; 
- chvílemi to bylo celkem chaotické a tento projekt mi ukázal, jako svatba vypadá, zároveň jsem se  
   začala těšit na svou svatbu; 
- je to prostě zážitek, velká zkušenost, skvělá atmosféra, pecka lidi, úžasná organizace, výborná  
   spolupráce a tak prostě...“CHRAŠTICKÁ AKCE“ ; 
- chci mít svatbu podle svých představ a taky moc děkuji za takový zážitek, který jsme mohli jako  
   jediní (skoro) prožít; 
- Tento projekt byl nejvíce vydařený podle mě. Už jen ta spolupráce se všemi. Ten den se velice  
   podařil, byl krásně vymyšlený a dokonalý. Představovala jsem si vlastní svatbu. Chtěla bych  
   vidět do budoucna, abych věděla, jak bude vypadat. A jestli bych neměla něco změnit. 
- projekt svatba byl super a byla to sranda; 
- to bylo docela dobré a zábavné a srandovní; 
- to bylo moc fajn, užil jsem si to; 
- že mě to ani moc nebavilo; 
 

 
Dle zpětných vazeb žáků 8. a 9. ročníku přepsala Jana Derflová 


