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Popis projektu

O co se jednalo
Úkol zadaný panem profesorem Chvátalem zněl jasně: ,,Uděláte vlastní noviny, které budete 
vytvářet ve skupinách po třech až čtyřech lidech. Zadám vám druhy článků, které noviny budou 
obsahovat, zbytek je na vás. Uzávěrka bude 6. června 2011. Přineste je včas.“

Smysl a cíl
Cíl  tohoto projektu byl v tom, abychom si vyzkoušeli různé publicistické styly, procvičili si sloh a 
naučili se psát objektivně a dle informací, které si sami musíme sehnat. Dále to také byla velká 
zkouška pro naší dochvilnost s odevzdáváním prací ve včasný termín i pro komunikaci v naší 
skupině. 

Popis práce mé skupiny
Každá skupina musela ve svých novinách mít minimálně tyto následující články: úvodník, 
rozhovor, recenzi, krátké zprávy, reportáž, dva články a fejeton. To nám nedělalo problém, toto 
minimum jsme měly splněné skoro okamžitě, dokonce i dříve, než některé skupiny vůbec začaly. 
A tak jsme se rozhodly, že si ,,vymazlíme“ i grafiku, aby náš časopis vypadal pěkně. Podnikly jsme 
i pár výprav do terénu, abychom obohatily naše články o nějaké ty praktické zkušenosti. 

Reflexe 
Když jsem se dozvěděla, že budeme vytvářet noviny, tak jsem měla radost, vždycky jsem si chtěla 
něco takového zkusit. Když mi ale bylo oznámeno, že do skupin budeme náhodně rozřazení, tak 
nadšení opadlo. Ale když jsem zjistila, že můj los připadl k Týně (,, juchů“) a Tereze, která je dost 
spolehlivá, tak se mi nálada opět zpravila a opět jsem se začala těšit na to, až se do toho pustíme. 
V domluvě a včasném dodávání článků nebyl problém. Všechny jsme si rozebraly útvary, o kterých 
jsme věděly, že nás jejich psaní bude bavit. A i téma jsem si alespoň já osobně vybírala taková, aby 
mě psaní článku bavilo a ne obtěžovalo. 
Jediné, nad čím jsme dlouho váhaly, byl název, nakonec vznikl podle rentgenu, který měli prváci 
přilepený na okně. 

Mě vytváření novin bavilo. Vždycky jsem měla ráda různé psaní povídek a vůbec. Takže 
jsem si akorát vždycky vybrala něco, co je mi blízké, oblíbený podnik Unijazz, Votvírák, ze kterého 
mám super zážitky, Dekadenci Now, která mě velice uchvátila anebo prostě něco, co se týká mě a 
mého života. Mimo jiné mě také baví práce v grafických programech, takže jsem si do časopisu 
vymohla i reklamy. 

Celkově si myslím, že noviny se nám povedly. Články, které jsem napsala já, se mi líbí, ač to 
zní neskromně, je to tak. Díky této práci jsem se naučila psát různé publicistické útvary a vůbec si 
procvičila psaní slohu. Práce mě bavila a klidně bych si ji zopakovala s těmi samými lidmi.


