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Popis projektu

O co se jednalo
V rámci českého jazyka jsme od března do června pracovali ve skupinách na 
projektu vlastních školních novin. Každá skupina tvořená ze tří až čtyř členů 
měla za úkol vytvořit svoje vlastní noviny, ve kterých měly být zahrnuté různé 
útvary publicistického stylu jako například úvodník, fejeton, článek, rozhovor, 
recenze, reportáž a další.

Smysl a cíl
Cílem této práce zřejmě bylo to, že jsme se měli naučit lépe pracovat s textem, 
jak po gramatické stránce, tak i z hlediska jeho uspořádání. Měli jsme si více 
dávat pozor na pravopisné chyby, členění textu do odstavců a také na to, kde 
přesně se dělají čárky. Důležité také bylo, abychom si zkusili vytvořit jednotlivé 
typy článků, které se v novinách vyskytují, aby studenti měli vlastní zkušenost s 
tím, co je jaký publicistický útvar zač, jak vypadá, a jaké jsou mezi jednotlivými 
útvary rozdíly.

Popis práce mé skupiny
Já jsem pracoval ve skupině, která kromě mě byla tvořena dalšími dvěma členy, 
a to Aničkou Šalandovou a Tomášem Podzimkem. Na začátku jsme se rozhodli 
pro téma našich novin, kterým byla literatura a ekologie. Teprve potom jsme 
vymysleli název: Rozhledy z lesní vesnice. Práci jsme si museli rozdělit hned 
několikrát, poněvadž někteří z nás si přesně nepamatovali, co přesně mají do 
našich novin vypracovat a kvůli tomu se nakonec stávalo, že nám nějaký ten 
útvar do novin chyběl, což jsme museli dodělávat až na poslední chvíli. Avšak 
ne každý z nás udělal to, co mu bylo několikrát zadáno a jelikož komunikace v 
naší skupině nebyla úplně ideální, tak to také tak vypadalo. Grafiku jsme tedy 
museli dělat také na poslední chvíli, až když jsme měli všechny informace, které 
jsme chtěli dát do novin, pohromadě, a i když jsem se nabízel jako dobrovolník, 



tak se Anička rozhodla, že se o to postará sama. Nakonec to tedy zvládla, i když 
se s tím podle jejího popisu musela opravdu poprat a zápolila s tou grafickou 
stránkou novin tak úporně, až nad ní nakonec zvítězila. Měla však trochu 
problém naše noviny vytisknout, což se jí nakonec také podařilo a i když jsem 
tam viděl několik drobounkých grafických chyb, tak musím uznat, že to udělala 
velmi dobře.

Reflexe
Na můj vkus si myslím, že mě osobně se vedlo v celku dobře. Snažil jsem se 
vypracovat to, co ode mě ostatní očekávali, že dodám do novin, co možná 
nejdříve a z větší části se mi to i podařilo a asi v polovině termínu už jsem začal 
dělat návrh na grafickou stránku novin. A poněvadž jsem chtěl pro naše noviny 
udělat toho co nejvíce, tak jsem se také pustil do dělání dalších věcí, které do 
novin nakonec také přišly. Jelikož jsem však zjistil, že to, co jsem původně 
zamýšlel odevzdat jako recenzi, nebyla až tak úplně recenze, jsem ještě tedy 
musel něco dodělávat. K tomu jsem také přidal „článek“ o Chucku Norrisovi, 
ale i tak jsem to měl hotové v termínu, na kterém jsme se ve skupině dohodli. 
Občas se mi ale přeci jenom zdálo, že nestíhám, poněvadž kromě tohoto jsem 
měl i mnoho dalších prací, ale i přes to jsem rád, že jsme něco takového dělali, 
poněvadž jsem si procvičil psaní a práci s textem, což je přesně to, co potřebuji 
do budoucna.

Sebehodnocení
Zjistil jsem, že psát cokoliv mě baví, i když to jsem zjistil už dříve. Na různé 
typy článků jsem jinak nadaný, nějaké mi jdou psát snáz, jiné zase obtížněji, 
nějakými mě baví zabývat se více, jinými zase méně. Sám k sobě (jak už všichni 
vědí) jsem hodně kritický, ale nyní musím přiznat, že jsem se svou prací 
spokojen, potom co jsem byl ujištěn, že jsem napsal to, co se ode mě očekávalo.
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