
Postřehy žáků z projektového dne 14.5.2015 
5. třída 
Projektový den byl opravdu pěkný! Protože jsem se musela dorozumět anglicky.  Nejvíce se mi líbila ta 
spisovatelka - byla moc fajn !                                  BYLO TO MOC FAJN!!!                        Áďa                                                                    

Projektový den se mi moc moc líbil a jako nejlepší hodina byla s paní učitelkou na pokusy, protože na mě 
byla moc hodná. A. Králová 

6. třída 
Tento den se mi líbil, jelikož jsme se neučili a získali jsme mnoho dalších zkušeností. Poznali jsme spoustu 
nových lidí a celkově to byl super den. Chtěla bych, aby jich bylo více. Tento den se mi moc líbil a moc jsem 
si ho užila. 
 
Včerejšek se mi celkem líbil. Nejvíce mě zaujaly pokusy. V sedmé třídě to taky nebylo špatné. Dozvěděl jsem 
se i nějaké nové informace, třeba ty známé osobnosti. 

Projektový den se mi velmi líbil, hodně jsem se naučila. Lidé, co tu byli, byli velmi sympatický. Snažila jsem 
se zapojit, práce ve skupině byla skvělá a to je asi vše co bych mohla o tom říct. 

Včerejšek byl fajn. Mluvili jsme jenom anglicky. Ty známé osobnosti jsem znal jenom trochu. Včerejší den 
byl prostě super. 
 
Angličtina mě většinou nebaví, ale tentokrát se škola opravdu trefila. Myslím, že mluvím skoro za celou 
školu, když řeknu, že to bylo zábavné. Nejvíce mě bavila 6. a 7. třída, protože v 6. třídě jsme 
experimentovali a vyráběli výrobky všeho druhu! A v 7. třídě jsme si hráli tak trošku na detektivy a přesto, 
že jsme byli neposední, jsme každý dostali mrkvičku… Tento den se mi náramně líbil! 
 

7. třída 
Projektový den byl super. Celý den jsme vydrželi bez českých pokynů a rozkazů. Nejvíce sem si užila 9. třídu, 
kde byla archeoložka a 6. třídu, kde byla chemička.                                                            Terka Volfová 

Projektový den by bezva. Moc sem si to užila a bavilo mě to. Nejdříve jsem si myslela, že nebudu umět 
odpovídat, ale docela se dařilo. Nejvíce sem si to užila v 7. třídě.                                   Jana Slavíková  
 
Projektový den byl úžasný. Naučila jsem se spoustu nových slov. Nejvíce se mi líbilo v 7. a 9. třídě. Užila 
jsem si to.                                                                                                                                     Nikča Buchová  
 
Bylo to super, protože jsem měl dobrou skupinu. Užil jsem si to. Naučil jsem si další nová slova. Nejlepší to 
bylo v 7. Třídě s Agatou Christie.                                                                                            Tomáš Větrovský  
 
Dříve jsem skoro propadal z angličtiny ale dne 14.5.2015 se vše změnilo, pochopil jsem že sem chytřejší  než 
vypadám. Pochopil jsem, že nejsem tak hloupý, protože když se chce, tak to jde!                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               Kuba       

8.třída 
Den začínal setkáním v pracovně a rozdělením do skupin: červená, oranžová, modrá a zelená. Potom jsme 
se odebrali do tříd, kde na nás čekali rodné mluvčí. Líbila se nám komunikace s rodilíma mluvčíma, akorát 
většina nerozuměla paní v 8. třídě. Chodili jsme ze stanoviště na stanoviště, kde paní měly připravené různé 
známé osobnosti. V 8. třídě byl fotbalista, v 9. třídě archeoložka, v 6. třídě fyzikářka a v 7. třídě spisovatelka. 
Celý den jsme si užili, naučili jsme se zase něco nového. Na každém stanovišti jsme něco vyplňovali. V 6. 
třídě jsme si mohli vytvořit z recyklovaných věcí novou věc. Děkujeme za tento den všem. 
 



Tento den byl zábavný. Nejvíc se nám líbilo v 9. třídě. Nejméně jsme rozuměli té v 8. třídě. Celý den nás 
bavil. Snad i ostatní třídy. Vyrobily jsme si i plakáty. Mohli bysme znova tohle mít. 
 
9. třída 
Jazykový den se mi velice líbil. Nejvíce se mi líbila paní v sedmé třídě, představovala Agathu Christie.  Snažila 
se nás pobavit a zároveň i něco naučit. Její přístup byl velice milý. Bylo na ní vidět, že jí to baví a doufám, že 
to bylo vidět i na nás. Dále se mi velice líbila paní v deváté třídě, ta představovala Mary Leakey. Překvapilo 
mě, že s námi na začátku hodiny probrala základy gramatiky. To od ní bylo velice milé, ukázala nám, jak se 
tvoří otázky.  Celý den mi utekl hrozně rychle.                                                                                 Sára 

Včera byl jazykový den, ale zopakovat už bych to nechtěl, za prvé to nestihnu a za druhé to jednou stačí, i 
když to byla celkem dobrá zkušenost. Nejvíc se mi asi líbila chemie v 6. třídě tématika byla celkem zajímavě 
zpracovaná v podání slečny/paní učitelky. Na závěr k mému překvapení jsem zjistil, že bych se i domluvil 
(trochu). To je asi tak nějak vše.                                                                                                     Kuba Mráz 

Začal bych asi u prvního projektu: Sport, Kde paní napodobovala George Besta - bývalou hvězdu 
z Manchesteru. Ta paní byla hodná, snažila se to vysvětlit, ale hrozně rychle mluvila a polykala slova. Snažil 
jsem se jí porozumět, ale moc to nešlo  Ale druhý projekt: Historie archeologie byla super, Krásně se dalo 
rozumět byla to super zábava a když jste něco špatně řekli tak vám ihned za každé situace vám pomohla a 
vysvětlila, jak na to  Paní mě příjemně motivovala a potěšila, když mi řekla že mám dobrou intonaci a 
umím to vysvětlit, ale jsem línej, A říkalo mi to hodně lidí ale až teď jsem si řekl, že do toho jdu. Takže hned 
večer jsem sedl za počítač a kouknul jsem se na anglický film a poslouchal anglický písničky. Třetí projekt byl 
o Mary ( Vědátorce ) Super jsme si s ní popovídali byla sranda  A tento den mě motivoval  že angličtina 
k něčemu je  Na ty paní si budu vzpomínat ještě dlouho a byl bych rád kdybych v budoucnosti za dětma 
jezdili furt  PS: Ale Daniel je Daniel : Best forever                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 Radek 

Dne 14.5.2015 jsme měli ve škole Jazykový projektový den. Moje první dojmy, když jsem se dozvěděla, že se 
toho také zúčastním, vyzněli asi takhle: jééžiš to bude zase den, ...asi přemluvím mamku, abych byla doma a 
nešla do školy… a ještě když mi paní učitelka Zlochová řekla, že nebudou umět česky, tak to už jsem měla 
před sebou horor..! Říkala jsem si: Celý den mluvit anglicky ? :O A ještě já ? :O K čemu mi to tak asi bude..? a 
ještě mít odpolední vyučování, i když jsme ho neměli mít ? Tak to už je na mě fakt moc..! Moc jsem si přála 
být s někým kdo je ze třídy nebo s kým se kamarádím.. :) ! Ráno jsme se sešli v pracovně a paní učitelky nám 
daly vizitky s jmény..:) byla jsem skupina ZELENÁ..:) Každý s kým bych mohla být byl skupinou červených, 
oranžových nebo modrých… tak to už jsem nadávala do prkenných ohrad, že jsem fakt nezůstala doma..:/ 
Byla jsem spíše s dětmi z 5.třídy a 6.třídy..jediný kdo tam byl ze třídy byl Honzík... jenže jsme nebyli spolu 
v podskupině. Byla jsem se Simonem a Milanem. Oba chodí do 6. třídy. Tak jo pocity se my trochu vrátily a 
říkala jsem si, že to bude snad v pohodě.:) Přišli jsme do třídy a tak byly kosti... nejsem ten člověk, kdo by 
viděl každodenně kosti a měl je rád. Začínáme. První paní, co byla v 9.třídě byla strašně sympatická, 
rozuměla jsem jí skoro všechno. Mluvila strašně pěkně a snažila se co nejvíc zapadnout. Odpovídala jsem co 
nejvíc... když už jsme měli mluvit anglicky! Naše skupina se jmenovala CKC nebo-li CRAZY KIDS COUNTRY ! 
Bavili jsme, malovali, psali, ptali se na informace a doplňovali. Už jsem byla v pohodě a byla jsem šťastná, že 
jsem šla do školy. TÉMA BYLO: Archeologie 

Druhý projekt jsme byli v 6. třídě. Jak jsem tam přišla  uviděla, jsem paní /slečnu/ holku v plášti. Jmenovala 
se Dasha. A vypadala fakt příjemně.  Začínali jsme  pokusem  moc se mi líbil. Nikdy jsem ho neviděla přišel 
mi zajímavý. Moc jsem nerozuměla ze začátku, ale domluvili jsme se i rukama. Dělala jsem to s dobrou 
náladou, protože mě to bavilo, i když nejsem moc na recyklaci. Ke konci už jsem se s ní povídala soukromě. 
Bydlí v Praze a moc se jí tu líbí, hlavně Praha.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Vendy 

 


