
Plán a zadání + Blog aktivita XI - Udělej něco pro školu aneb studenti od A do Z vymyslí a 

zrealizují projekt (listopad a prosinec) 

 

Cíl: Metodicky dovést studenty k tomu, aby si sami navrhli a zorganizovali celý projekt od A 

do Z: vybrat od spolužáků 20 obrázků, vždy 10 a 10, a odeslat je do Bulharska a Litvy. V další 

fázi navrhnout a zrealizovat projekt dobročinné akce. Výtěžek věnovat na zakoupení školní 

lavičky. 

 

Úkol 1 – Studenti namalují jakoukoliv technikou (vodovými, temperovým barvami, uhlem 

apod.) asi 40 obrázků, menší i větší /A4 a A5/ a nakoupí potřebné rámečky. 

Úkol 2 – Skupina žáků z projektu (Čiperová, Dolanová, Janoš, Štěpánková, Poláková) vybere 

20 nejlepších obrázků, z toho 10 pro litevské a 10 obrázků pro bulharské přátele. 

Úkol 3 – Vybraná skupina zvolené obrázky zarámuje, nafotí, zabalí a odešle předposlední 

týden v listopadu přátelům do Litvy a Bulharska. 

Úkol 4  - Realizační tým zhotoví 2 pokladničky a zajistí lístky, které rozprodá učitelům a 

žákům po škole. Také vyrobí plakáty, které budou informovat o pořádání dobročinné akce a 

jejím účelu, ve vitríně přímo u vchodu školy vystaví dárky, které zaslali přátelé z Bulharska a 

Litvy. 

Úkol 5 - Skupina pod vedením Veroniky Čiperové připraví a uspořádá na 18. 12. k vánoční 

závěrečné besídce v aule školy tombolu z dárků, které nám pošlou přátelé z Litvy a 

Bulharska. 

Úkol 6 -  Za výtěžek z tomboly zakoupí studenti lavičku pro školu. 

Studenti on line komunikují s přáteli obou zemí o přípravách dárků /obrázků/, které odešlou. 

 

 

 
 



Blog: 

Tato aktivita proběhla ve 3 fázích: 

- vybrání obrázků a jejich odeslání do Bulharska a Litvy 

- vytvoření a realizace vlastního studentského projektu 

- nákup lavičky za výtěžek z tomboly 

Nejprve se vytvořila úzká skupina žáků  pod vedením Veroniky Čiperové. Tato skupina 

vymyslela celý projekt dobročinné akce, při němž by si žáci sami měli vyzkoušet, jak takovou 

aktivitu zrealizovat. V zadání se studenti dozvěděli pouze to, že se k zajištění financí má 

recipročně využít výrobků, které se vzájemně rozešlou, a na jejich základě se uskuteční sbírka 

prostředků na dobročinný účel pro školu. Další kroky už budou na studentech.  

Realizační tým proto nejprve požádal studenty ze školy, aby namalovali nějaký obrázek. 

Obrázky od studentů žáci vybrali, shromáždili a zvolili 20 nejlepších (vždy 10 a 10). Všechny 

obrázky nejprve zarámovali, nafotili a pak odeslali do Litvy a Bulharska. 

V průběhu prvního prosincového týdne dorazily dárky z Bulharska a Litvy. Ve čtvrtek dne 10. 

12. je žáci rozbalili a nafotili. Na setkáních pak předložili ostatním svůj plán na projekt. 

Studenti sami přišli s nápadem uspořádat tombolu. Ostatním členům týmu sdělili, jak jej 

budou propagovat pomocí plakátků i vystoupením ve školním rozhlase, kdy vystaví došlé 

výrobky, co a jak se bude prodávat. Také určili dvojice, které připraví 2 pokladničky a lístky 

do tomboly.  Další žáci pak přišli s marketingově výborným nápadem, že by se lístky mohly 

prodávat po 5,-Kč, a to ve formě 3+1 zdarma, což se později ukázalo jako vynikající tah, který 

zvýšil zájem o akci a určitě přispěl i vyššímu obratu. V posledním předvánočním týdnu - od 

pondělí do čtvrtka – skupina studentů z projektu prodávala lístky do páteční tomboly.  

V pátek 18. 12. se žáci dopoledne sešli a přepočítali vybranou částku – činila 2.550,- Kč. Také 

se poradili, jak uspořádat průběh tomboly. Předem připravili v aule lístky k losování, všech 20 

cen i jejich seznam. Určili i role jednotlivých žáků, aby losování a předávání cen bylo plynulé. 

Ve 12 hodin se v aule gymnázia uskutečnilo závěrečné setkání žáků a učitelů u stromečku. Při 

této příležitosti nejprve vystoupila Zdena Schejbalová, koordinátorka celého projektu, a 

přítomné seznámila s průběhem celého projektu CLAP. Pak již dostali slovo studenti. V úvodu 

nejprve představili smysl a význam celé aktivity Udělej něco pro školu, kterou vymysleli a 

realizovali sami, připomněli její průběh – od výběru obrázků až po jejich odeslání do Litvy a 

Bulharska, zmínili i přípravu dnešní tomboly – prodej lístků na škole během celého týdne. 

Bylo vybráno 2.550,- Kč a celá částka půjde na nákup lavičky, kterou chtějí umístit k jazykové 

učebně dole v přízemí školy. A nyní už následovala očekávaná tombola z dárků, které nám 

zaslali žáci z Litvy a Bulharska. Studentka Kristýna Štěpánková vylosovala všech 20 cen, které 

další členové projektového týmu předali výhercům. Tombola u vánočního stromečku 18. 12. 

se velmi vydařila, všechny ceny byly vylosovaným předány. Za vybrané peníze celý realizační 

tým zakoupil lavičku, jak bylo cílem této aktivity. 

Práce na aktivitě byla poměrně náročná, neboť úkol vytvořit a zrealizovat projekt plnili žáci 

poprvé v životě. Přesto se jej zhostili na výbornou a zaslouží pochvalu. Zkušenosti z jeho 

přípravy a realizace jistě uplatní v budoucím životě. Žáci si do praxe určitě odnesou mnoho 

poznatků z této netradiční „výuky“, kdy měli možnost rozvinout kreativitu, vyzkoušet si 



organizační schopnosti a v neposlední řadě zažít i uspokojení a radost z vlastní práce. Cíl 

aktivity tak byl beze zbytku splněn. 

 

                


