
Absolventské projekty
Všechno to začalo tím, když absolventské projekty zahájila paní ředitelka a poté jsme si

vybírali témata. Málo lidí vědělo, na jaké téma si projekt zpracují. Dále tu byli lidi, kteří čekali,

až témata vymyslí učitelé. Mezi nimi jsem byla také já. Když jsem viděla navržená témata, nic

z toho mě nezaujalo, ale později, když mi paní učitelka Muzikářová doporučila se podívat na

dokument A plastic ocean, téma se mi zalíbilo a pustila jsem se do práce. Ze začátku to pro mě

bylo těžké, ale dostávala jsem cenné rady a pomoc od učitelů a kamarádů. Mezitím co jsem si

plánovala, jaké části bude moje práce obsahovat, ostatní se soustředili na přijímací zkoušky.

Po zkouškách se většina pustila do práce a začala chodit na konzultace. Také tu byli ale ti, kteří

práci na projektech podcenili a zpracovávali ji na poslední chvíli. 

Když se blížil termín odevzdání projektů, začala většina chodit do učebny informatiky,

aby dodělali  písemnou část.  Byli  i  žáci,  kteří  tuto část  teprve začínali.  Já  měla  už  projekt

hotový, takže jsem ráda pomohla ostatním. Dále následovalo vázání projektů a to samozřejmě

byla fronta ve studovně. 

Další část, kterou jsme museli splnit, byla prezentace. Na tvorbu prezentací jsme měli

týden. Tato část byla však jednoduchá, neboť na každém snímku mělo být pouze pár slov.

Horší byl ústní projev. Závidím těm, kteří mají velkou slovní zásobu a nemají problém mluvit

před publikem.  Přestože jsem si to pečlivě nacvičila, bylo to pro mě velmi těžké. 

30. května a 31. května jsme prezentovali. Některým to připadalo jednoduché, ale pro

některé to bylo nejhorší období na základní škole. Přestože tyto názory se lišily, shodli jsme se

všichni na tom, že už to máme konečně za sebou a že si užijeme dny do konce školního roku. 

V pondělí 3. června byly vyhlášeny výsledky. I když bylo několik kategorií (vynikající

projekty, výborné projekty, velmi dobré projekty, zdařilé projekty a méně zdařilé projekty),

všichni jsme do práce vložili mnoho úsilí a hlavní je, že jsme se snažili a práci splnili. 

Absolventský  projekt  mě  naučil  mnoho  věcí.  Jsem  ráda,  že  jsme  měli  možnost  se

dozvědět více informací o daném tématu. Chybí mi časy, kdy jsme na nich všichni pracovali a

nebránila bych se tomu, kdybychom si měli tento proces znovu prožít.
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