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Zadání projektu:
     Projekt ,,Tvořímě vlastní noviny“ nám byl zadán v rámci předmětu český jazyk. Zadáním bylo 
vytvořit noviny či časopis, které měly obsahovat dva články, fejeton, úvodník, recenzi, reportáž 
a zprávu. Bylo možné přiložit i další texty. Noviny měly být seriózní, s titulní stranou, editorialem 
a prostě vším, co správné noviny mají.
     Tvořili jsme ve skupinách po třech až čtyřech členech. Tyto redakce nám byly určeny losem.

Smysl a cíl:
     Kromě jiného určitě bylo cílem zábavnou formou seznámit žáky s různými stylistickými útvary. 
Také naučit nás  psát na úrovni. Když jsem psala své články, představila jsem si, jak čtenář otevře 
noviny a uvidí můj text, donutila jsem se zamyslet se nad co nejlepším zněním vět. Samozřejmě 
nemohu vynechat, že u psaní jsme se potýkali i s gramatikou a upevnili jsme si návyky jako: dělat 
mezeru za tečkou a ne před ní...
      Kromě práce s textem a psaním jsme se museli poprat i s prací ve skupinách. Dohodnout se na 
společných věcech jako titulní strana a celkový vzhled novin. Umět dělat ústupky a nebo naopak něco 
umět prosadit je v redakci důležité. 
     Jedním z neposledního také je, že jsme si na chvíli zkusili práci žurnalistů, což určitě může být 
jedním z důvodů zadání. 

Popis práce naší skupiny:
     Redakci našeho časopisu Rentgen jsme tvořily tři: Eliška Kottová, Kristýna Lišková a já. Zprvu 
jsme si vybraly, kdo měl co chuť napsat. A protože jsme si vše během krátké doby rozebraly, řekly jsme 
si, co by kdo rád přidal. Byl to takový brainstorming, kdy jsme navrhovaly věci, které by se v časopisu 
mohly objevit. 
     Chtěly jsme časopis všestranný, nezaměřený na jedno téma, s nějakým zajímavým a trefným 
jménem. Pak Elišku napadlo ,,Rentgen“, což se nám perfektně hodilo. Náš časopis totiž rentgenuje věci 
kolem nás.
     Dále jsme postupovaly s psaním a dělaly jsme různé porady, kde jsme se navzájem radily, prováděly 
korekturu... Kromě psaní jsme si ale vyzkoušely práci novinářů jakožto průzkumníků. Vyrazily jsme do 
pražských obchodů za účelem provést průzkum ohledně možnosti nezletilých koupit alkohol. 
     Když bylo vše hotové, ale stále trochu syrové, začaly jsme pracovat na grafice. Vzhledem k tomu, 
že jsme nechtěly všechnu práci shodit na jednoho, rozhodly jsme se, že každá graficky zpracuje své 
články sama. Titulní stranu jsme vybraly z několika návrhů. Nakonec jsme seřadily a očíslovaly strany 
a mohlo se tisknout. 

Reflexe:
     Byla jsem velmi ráda, že jsme se všechny do práce pustily s nadšením a nemusely se do ničeho 
nutit. Jak jsem již zmínila, většinu z toho, co jsme psaly, jsme si vybraly sami, a proto nás to bavilo. 
Každá se prostě zodpovědně chopila své práce a v naší skupině proto panovala dobrá atmosféra. 
Většina věcí se nám zdařila tak, jak jsme si je představovaly. A ve spolupráci jsem neviděla žádný 
problém. Jedinou změnou, kterou bych uvítala, by bylo rozšíření našeho výtvoru o více rubrik a článků.



Sebehodnocení:
     Práce, včetně psaní, porad, průzkumů a grafiky, mě vcelku bavila. Ráda jsem si vyzkoušela 
jednotlivá úskalí, která obnáší povolání novinářů. A díky tomu, že noviny měly být seriózní jsem i 
zjistila, jak přesně mají takové noviny vypadat a nebo co by se tam objevit nemělo.
     Myslím, že jsem do Rentgenu vložila stejný čas a námahu jako mé dvě kolegyně. Práci jsem si 
podle mého dobře rozložila a mohla jsem se tak věnovat jednotlivým úkolům a zádrhelům. Také si 
troufám tvrdit, že celkový výsledek naší práce je velmi dobrý. 


