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ZVÍŘATA V MYTOLOGII 

ZPRÁVA O PROJEKTU 
* 

MYTOLOGIE  
(MYTHOLOGIE, BÁJESLOVÍ) 

je věda, zabývající se studiem mýtů. 
* 

MÝTY 
jsou vyprávění - příběhy o světě, 

o jeho vzniku, o jeho součástech, o všem, co se v něm odehrává… 
 

…když mne v loňském školním roce „opustil“ osvědčený a sehraný tým oktávy,  
dost mne to zneklidnilo, protože mi bylo jasné,  

že podobnou partu budu znovu dávat dohromady jenom těžko… 

Po několikatýdenním přemýšlení jsem se nakonec rozhodl vrátit  
do dávných let svých kantorských začátků a zavzpomínal jsem na přírodopisnou partu, 

známou pod názvem „Breptálkové“,  
která vznikla v sedmdesátých letech minulého(!) století z jádra mé zdejší první (a poslední) třídy, 

aby se nakonec proměnila ve věkově různorodou skupinu lidiček z různých ročníků… 
…a tak se stalo, že starší odcházeli, aby jejich místa byla postupně zaplňována mladšími,  

a tak to šlo pořád dokola – asi tak dvacet let… 

Nabídl jsem proto účast v projektu různým ročníkům, 
přiznám se ale, že s obavou z neúspěchu… 

…naštěstí zájemců o tajemno se našlo dost - a tak jsme tady: 

primánky 
 Linda Dojčánová, Barbora Holubová, Karolína Jirsáková, Karolína Slabá a Kateřina Slabá 

sekundánky 
 Anička Havlasová, Anita Vyčítalová, Amálka Hottmarová, Anička Michalíčková a Kristýna Kostlánová 

kvartán 
Daniel Pfeifer 

kvintán 
Václav Špička 

a 
septimánky 

Anička Riedelová, Diana Hebrani, Anežka Košťálová a Daniela Lorenzová (od pololetí)  

A jak to nakonec všechno dopadlo? Jaké byly ty čtyři projektové dny, které jsme spolu prožili? 

Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, přečtete si, prosím,  
komentáře účastníků, uvedené na následujících stránkách☺… 

…vím totiž určitě, že i kdybych se já sebevíce snažil,  
lépe bych to množství zážitků vyjádřit nedokázal! 

 
Určitě ale musím ještě dodat, 

že (někdy dost rozsáhlé) výstupy snažení jednotlivých účastníků projektu 
jsou umístěny v pestrých formátech (zadání bylo libovolně) v archivu letošních projektových dnů… 
…a dozvědět se v nich můžete mnoho zajímavého např. o jednorožcích, vampýrech a upírech, 

havranech, rysovi, poštolce, gryfovi, divokém praseti, kočce, čínském drakovi, sovách, hadech, 
kentaurovi, psech – a dokonce i o buňce… 



 

ÚČASTNÍCI PROJEKTOVÉHO DNE 31. ŘÍJNA 2017 
 
 

…nejvíc se mi líbily příběhy a zkoumání mikroskopem. Dozvěděla jsem se hodně zajímavostí atd. Když 
jsme pracovali s mikroskopem, neviděla jsem vlas, ale líbilo se mi křídlo – ale noha nosorožíka byla docela 
dost nechutná… vypadala jako velké zatočené žihadlo… 

…trošku se mi nelíbilo, že bylo málo času: projektový den by měl být častěji… 

…(co se mi nelíbilo)… snažila jsem se, jak jsem mohla, ale nic jsem nevymyslela…  

…líbilo se mi vyprávění o historii školy, které souviselo s mýty… dozvěděla jsem se spoustu zajímavých 
věcí, které mi budou v budoucnu jistě užitečné… 

…práce s mikroskopem… pohled do historie naší školy… osobní, srdečný přístup… rozsáhlost tematického 
zaměření projektu a volnost při výběru vlastních témat… 

…vyprávění o kostře bývalé studentky, dopisech z války a ukázka třídních výkazů z doby pana učitele 
Holečka (když sem chodil do školy)… také jsme mikroskopovali křídla a nosorožíka… přišlo mi to velmi 
zajímavé… 

…líbilo se mi, jak pan učitel vyprávěl o svých zajímavých věcech, co se mu přihodilo, když byl v našem 
věku… líbilo se mi, když nám vyprávěl o mytických věcech, třeba když nám vyprávěl příběhy, třeba k té 
kostře mladé dívky, ale líbilo se mi toho daleko víc, spíš se mi líbilo úplně všechno, co pan učitel říkal… 
moc se mi to líbilo a byla velká sranda… 

…zajímavý a legrační den, ve kterým nebyla nuda – to se mi na něm líbilo! Líbilo se mi všechno☺ 



 

ÚČASTNÍCI PROJEKTOVÉHO DNE 14. PROSINCE 2017 
 
 

…strašidelné příběhy… vyprávění o upírech… šero při svíčkách… a hlavně zvířátka… 

…líbilo se mi vyprávění pana Holečka, ale mohlo to být méně strašidelný – ale nevadí. Moc se mi líbily 
příběhy ostatních dětí. Vše se mi na tomto projektu líbilo… (nelíbilo…), že mě pan Holeček vystrašil…  

…líbilo se mi vyprávění příběhů a focení se Steníkem… líbilo se mi vyprávění příběhů… 

…svíčky, celková atmosféra, témata (ta, která byla prezentována), komunikace… („nelíbilo“)…že se mladší 
moc báli (nevím proč…)… 

…atmosféra… využití zvířátek a vycpanin… obohacující informace… zajímavá témata k hovoru… 

…atmosféra, zajímavé a nové informace… ukázky (obrázky, vycpaniny)… dobrá komunikace mezi 
projektanty… byla tu sranda… 

…vyprávění od pana Holečka o tom, jak mu nešla vyfotit tajemná socha… vyprávění o Gryfovi a vyprávění 
o havranech… projekt se mi dnes líbil celkově… 

…líbilo se mi, jak pan učitel vyprávěl o černým psovi a jeho příběhy, co se mu stalo… líbilo se mi všechno, 
nic bych nevytkla… 

…celý den mazlení se zvířátky… vyprávění příběhů o upírech bylo úžasné… STENÍK…  

…líbilo se mi, jak se vyprávěly ty příběhy a vlastně se mi líbilo všechno… a konečná fotka se zvířátky se 
také povedla… 



 

ÚČASTNÍCI PROJEKTOVÉHO DNE 23. ÚNORA 2018 
 
 

…projekt se mi moc líbil, celkově celý den, jelikož jsem na předchozí škole toto nezažila, bylo to pro mne 
něco nového. Líbilo se mi, že i jako skupina jsme se sešli jako dobrá parta, ač jsou mezi námi velké věkové 
rozdíly ☺… P. S.: Jsem z toho nadšená… 

…každý měl krásné téma. Vše mi přišlo zajímavé a krásně vysvětlené… 

…všechno se mi líbilo, líbili se mi všechny příběhy. Pan učitel byl příjemný a vtipný, měl to pan učitel moc 
dobře připravený, moc jsem si to užila… vtipné bylo, jak jsme si mohli vzít zvířátka na focení, bylo to 
prostě super… 

…všechno se mi líbilo, příběhy, zvířátka, atmosféra, zážitky…  

…líbilo se mi vlastně všechno. Přednesy byly krásné. Teda některým jsem zas až tak nerozuměla. Někdo to 
naopak měl moc hezky zpracované… 

…představení mladších žáků gymnázia. Vyprávění o žralocích a ukázka tlamy žraloka. Obrázky a 
vycpanina žraloka… 

…příběhy, obrázky z německých knih, historky. Různé náhledy na jeden problém. Feedback v závěru 
projektového dne... 

…líbily se mi příběhy, které všichni vymýšleli, některé byly originální, některé ne, ale pořád tam byla vidět 
snaha a bylo to hezký… 

…vše, nemám nic k vytknutí, možná jenom některé způsoby prezentací (viz druhá strana)… 



 

ÚČASTNÍCI PROJEKTOVÉHO DNE 23. DUBNA 2018 
 
 

…líbila se mi prezentace o upírech. Zajímavá byla také prezentace o havranech. Všechny prezentace byly 
velice hezké. Každý si vybral jiné téma i zpracování a vše tak bylo originální. Byly zde prezentace, 
vyprávění, deníky, příběhy, přednáška atd. Celý projekt se mi líbil. K zahození také vůbec nebylo 
vyprávění pana Holečka… 

…ocenila jsem atmosféru, vyvolanou zatažením žaluzií a zapálením svíček, ono vytvořené tajemno se 
k projektu opravdu hodilo… Také se mi zamlouval onen „rodinný kroužek“, který jsme vytvořili…  

…moc se mi líbily projekty ostatních. Byly velmi zajímavé a zábavné. Všichni si to krásně připravili a 
všichni měli zajímavá témata. Moc se mi líbila práce pana Holečka, že se celou dobu zajímal o naše názory 
a naslouchal nám a vždy poradil. Pan Holeček si to dobře připravil, aby ten projekt byl zábavný a zajímavý. 
Na tomhle projektu bych nic nevytkla… 

…líbil se mi přátelský vztah mezi všemi spolužáky, rozmanitá témata, každý měl něco svého, co si doma 
nastudoval, nám předal důležité informace a tím nás obohatil… Také musím ocenit skvělou atmosféru 
všech projektových dnů, kterých jsem se zúčastnila… 

…líbila se mi atmosféra projektu… dozvěděla jsem se mnoho nových zajímavostí, některé prezentace byly 
velmi pěkně zpracované. Hezké prezentace ze strany projektantů a vedoucího projektu… nikdo se snad 
nenudil (tady já určitě ne…)…  

…atmosféra a svíčky. Zlepšení prezentací mladších studentů. Konečně jsem se něco dozvěděla, nenudila 
jsem se - a také doufám, že jsem nenudila ostatní… 



A JEŠTĚ NĚCO NA ZÁVĚR… 
* 

Pokud jste dočetli až sem, 
tak určitě chápete, proč jsem byl nakonec s výsledky našeho snažení velmi spokojen… 

…tedy až na jednu „maličkost“ (pozdní odevzdání některých výstupů). 
* 

Jinak mne ale moc potěšilo, 
jak o sobě navzájem všichni účastníci projektu mluví, jak na sebe pohlížejí, 

a hodně mne potěšilo také to, 
jak uvážlivě vzájemně hodnotili svoje výstupy. 

* 
Na druhou stranu mne již ani nepřekvapuje, že vy, děti – žáčci (či studenti?),  

dokážete postřehnout a formulovat vztahové nuance, 
které si my – dospěláci – mnohdy ani neuvědomujeme… 

…a je třeba říci, že ty vaše postřehy vyzní povětšinou příznivě, 
což potěší o to více… 

* 
Ještě se – přinejmenším – sluší říci, 

že texty k jednotlivým dnům nejsou kompletní, tedy nejsou zde všechny, 
ale ty, které uvedeny jsou, uvádím v podstatě doslovně, 

jenom výjimečně jsem opravil některé pravopisné chybičky (učitelská deformace…).  
* 

Pokud zde některá hodnocení neuvádím, 
není to – samozřejmě – proto, že bych si jich nepovažoval, a v podstatě ani pro nedostatek místa, 

ale většinou pro téměř totožné formulace hodnocených zážitků… 
* 

Také jsem neuvedl několik hodnocení,  
kterých si natolik vážím pro jejich výrazně osobní a niterní charakter  

(ne, že bych si těch ostatních nevážil), 
že se je neodvažuji publikovat… 

…schovávám si ale všechna, a až mne jednou v důchodu navštíví pochyby a stesk, 
otevřu krabici – a počtu si… 

* 
Určitě považuji za nutné povědět také to, 

že v našich hodnoceních je i rubrička „Co se mi nelíbilo?“, 
jenomže v ní je většinou napsáno „…líbilo se mi všechno!“… 

A to málo, co se nelíbilo, už se znovu neobjevuje… 
* 

Tak to je snad již opravdu vše, 
díky, 

užijte si prázdniny, 
a nashledanou někdy příště! 

 
P. S. 

Zatím – pochopitelně – nevím, jakou tématiku projektové výuky vymyslím pro příští školní rok, 
ale určitě se těším, že se s (alespoň některými) letošními účastníky projektu 

i do toho nového pustíme zase společně… 

 
 


