
Shrnutí projektových dnů 

Téma projektu: Dějiny mojí rodiny 

Vedoucí projektu: Bc. Ivana Novodárská 

Trvání projektu: 3 dny 

Účastnice: Nela Beytlerová,  Romana Tropová,  Adriana Koldová, Aneta Kubrová,  

Kristýna  Marschnerová,  Kristýna  Nosková,  Markéta Beranová, Tereza Starcová,  

Mai Thi Ha Nhu, Patricie Petrásková,  Natálie Krejčí, Tereza Kunčarová  

Popis projektu: 

1.projektový den 

Studentky zmapovaly historii a dějiny své rodiny, rodinné tradice. Zjišťovaly historii a 

původ jmen a příjmení  a výskyt příjmení v regionu. Vyzpovídaly rodinné příslušníky – 

pamětníky a rozhovor zaznamenaly. Našly staré rodinné fotografie. 

Výstupy projektového dne: 

Zpracované (elektronicky, tištěná forma) výsledky pátrání. Ústní  prezentace výstupů. 

Hodnocení projektu studentkami: 

Projektový den  se mi moc líbil. Myslím si, že to bylo zajímavé a moc mě to bavilo. 

Řekla bych, že tam byla i legrace. Ty staré  fotky byly  moc pěkné , ale je škoda že 

jich nebylo více. Některá příjmení byla  dost divná  a některá  srandovní. Taky by 

bylo hezké,  kdybyste nám řekla taky něco o své rodině, ale zase je pochopitelné že 

toho máte hodně. Moc se těším na další projekty s  váma. Příští rok půjdu určitě k 

vám. Bylo to moc hezké.                                                                    Tereza Starcová 

                                                                                                                                                   

Tento projektový den se mi líbil. Dozvěděla jsem se toho spoustu nejen o své rodině 

ale i o předcích mých přátel. Všichni si připravili napínavé a zajímavé poznatky o své 

rodině. Bylo zajímavé poslouchat různé vtipné historky, jež někteří zjistili o svých 

příbuzných. Já sama jsem se dosti pobavila při sestavování mého rodokmenu. Už se 

těším na další projektový den, který bude na stejné téma a doufám, že se bude 

odehrávat ve stejné atmosféře jako dnes.                                               Nela Beytlerová 



                                                                                                                                                   

 

 

  2.projektový den 

Studentky zpracovaly shromážděné informace z 1. projektového dne do prezentace 

(power point). Obohatily je o staré i současné rodinné fotografie. Prezentace byly 

zaměřeny na současnou rodinu, ve které děti žijí. 

Své práce prezentovaly ostatním studentkám. 

 

                                          

 

 

Hodnocení projektu: 

Projektový den hodnotím velice kladně. Tentokrát jsme se zaměřili na užší okruh naší 

rodiny. Pracovalo se mi výborně, pomáhala mi má rodina, se kterou jsme vzpomínali 

na spoustu humorných zážitku  z dětství či  z jejich mládí. Vše jsem poté připravila 

formou prezentace a představila svou rodinu. Z hlediska materiálu jsem pracovala 



především s fotografiemi. V našem kolektivu pilných projektantek jsem se dozvěděla 

znovu mnoho zajímavých informací. Téma projektového dne bylo přínosem, jelikož 

jsme se opět sešli v rodinném kruhu a oprášili staré humorné historky. 

Romana Troppová 

 

  3.projektový den 

Třetí projektový den studentky výtvarně zpracovávaly materiály shromážděné během 

předchozích dvou projektových dnů. Přinesly si staré rodinné fotografie, fotografie 

z dětství, porodnice, ze školy apod. Instalovaly je na přinesené nástěnky a kartony. 

Použily také doplňkové dekorace (barevné papíry, krepové papíry,..), nebo použily 

domalování a dokreslení pastelkami nebo temperovými barvami (texty, obrázky). 

Výslednou práci věnovaly jako dárek některému členu rodiny. 

 

   

 

Hodnocení projektových dnů studentkami: 

V tomto 3 denním projektu jsme se zabývaly především poznáváním naší rodiny, 

našich předků i nás samotných. První projektový den jsme se snažily zjistit nějaké 

podrobnosti o našich babičkách, pradědečcích, ale i mnohem vzdálenějších předcích 

a dojít v našich rodokmenech co nejdále. Každý příběh byl jiný a svým způsobem 

velice zajimavý a při prohlížení fotografií jsme se velice dobře pobavily. Na další 



z dnů, jsme si každá připravila počítačovou prezentaci týkající se bydlení našich 

rodičů a prarodičů. Při porovnávání našich současných obydlí s těmi staršími jsme se 

nejen zasmáyi, ale také poučili jak se tehdejší svět od dnešního lišil. V třetí, a 

zároveň poslední projektový den jsme si všechny přinesly rodinné fotografie, 

nástěnky, čtvrtky, pastelky a lepidla a začali tvořit koláže. Každá měla jiný, originální 

nápad. Každá malovala, vytvářela a přilepovala. Při vyrábění jsme si povídaly a 

smály se fotkám z našich dětských let. Nakonec vznikly krásné koláže plné fotek a 

vzpomínek. Tyto projektové dny se mi velice líbily, pro poklidnou atmosféru a pro 

téma samotné. Všechny jsme se pobavily, ať už při prohlížení fotek, nebo vyprávění 

o našich předcích. Ale hlavně jsme si všechny projektové dny dostatečně užily.                             

Nela Beytlerová 

 

 

 

 

 

 


