
            Absolventské projekty
Zhruba před rokem jsme se šli se třídou podívat na deváťáky, jak prezentují absolventské projekty

a říkal jsem si, že to bude opravdu strašně těžké a už jsem měl z toho velké obavy.

Jaké to bude na absolventských projektech pracovat a zvládnu to?

Samozřejmě že toho půl roku uběhlo jako voda a oficiálně v únoru jsme si museli zvolit

téma a jestli chceme pracovat samostatně nebo ve dvojici, což jsem velmi dlouho zvažoval. Chtěl

jsem být ve dvojici s Filipem Otrubou, jenže ještě chybělo téma.

Trvalo nám to něco málo přes měsíc, než jsme se na tématu shodli. Rozhodli jsme se pro

téma komunismus a osobnosti proti komunismu. V této chvíli jsem se ptal spolužáků, jak se jim

pracuje na absolventském projektu, chtěl jsem nabrat nějaké zkušenosti. Skoro všichni odpověděli,

že na tom ještě nezačali pracovat nebo že se nemůžou rozhodnout, jak začít. Takže jsme s Filipem

museli  sami nějak začít  a pokusit  se co nejlépe.  Filip začal chodit  ke mně domů, kde jsme na

absolventském projektu pracovali, čím více jsme se zajímali o toto téma, tím více nás to bavilo

a zajímalo.

Každý měsíc  jsme chodili  na konzultaci  za paní  učitelkou Církvovou,  která  nám dávala

velmi cenné rady.

Uběhly takto dva a půl měsíce a měli jsme naši práci odevzdávat. Měli jsme hotovo, takže

jsme s tímto neměli nějaký velký problém, ale samozřejmě jsme vše dodělávali na poslední chvíli.

Po odevzdání písemné části projektu jsme pracovali na prezentaci, která byla velmi jednoduchá

oproti psané části, měli jsme ji asi za tři dny hotovou se vším všudy.

Čas se velmi krátil a nastaly dny 30. a 31. 5.,  kdy už žáci své projekty prezentovali,  my jsme

s Filipem prezentovali 31. 5.,  což bylo pro nás určitě lepší, protože jsme se i trochu inspirovali

v mluveném projevu.

S Filipem si myslíme, že se nám absolventský projekt povedlo dobře odprezentovat. Sice

jsme se toho já i Filip ze začátku báli, protože naše téma nebylo jednoduché zpracovat, ale nakonec

se vše povedlo.

Ptal jsem se i kamarádů, jak se jim dařilo a pracovalo, a všichni říkali, že si myslí, že to

zvládli dobře a nebylo to tak strašné.

Stačí se jen nebát a jít do toho.                                                                         

Petr Daniel


