
 
 

Projektový den k foto-seriálu „ SEBEVRAŽDA“ v rámci plnění 

projektu „Složité životní situace – 2. 3. 2012 
V rámci plnění projektu „Složité životní situace“ se třídy 6. A 6. B a 8. A zúčastnily 

projektového dne ke zhlédnutému foto-seriálu „Sebevražda“.  

Tento projektový den se konal v pátek 2. Března 2012 

Průběh projektového dne 6. tříd 
V rámci hodiny Informatiky žáci zhlédli další příběh, tentokrát nazvaný „Sebevražda“.  

V hodině Občanské výchovy pak odpovídali na motivační otázky k příběhu, které jim 

pokládaly paní učitelky. V závěru hodiny pak vyplnili dotazníky vytvořené metodikem 

prevence, vztahující se k příběhu.  

Při hodině Českého jazyka žáci společně vytvářeli pokračování příběhu. Byla to 

spolupráce všech žáků s pomocí paní učitelek. Každý ze žáků postupně vytvořil větu, 

jak by mohl příběh pokračovat.  

Pokračování příběhu tak, jak ho společně žáci vymysleli: 

Patrik přiveze Míšu z restaurace domů svým autem. Rozhodne se, že se s otcem Míši 

seznámí, aby věděl, s kým se jeho dcera stýká. Během rozhovoru tatínek zjistí, že má 

Patrik na Míšu dobrý vliv a má ji upřímně rád, a proto jim dovolí se spolu dále stýkat. 

Míša s Patrikem spolu dále chodí, celou dobu její školní docházky. Mezitím Míša vše 

řekne svým kamarádkám a také už ví, že vše měla řešit úplně jinak. Po několika letech 

se nakonec rozhodne Patrik Míšu požádat o ruku, s čímž Míša ráda souhlasí. 

Žáci a žákyně již počítali s tím, že v hodině Výtvarné výchovy a Pracovních činností 

budou ke každé větě kreslit obrázek a tím společně vytvoří vlastí kreslené 

pokračování příběhu. Vytvořené věty a žáci a žákyně, kteří věty vytvářeli: 

 

1. DAN -  Patrik přivezl Míšu z restaurace domů. 

2. DAVID – Patrik a Míša jsou před domem. 

3. KRISTÝNA – Dveře do bytu, před nimi stojí Míša s Patrikem. 

4. ADÉLA – Otevřené dveře a mezi nimi tatínek 

5. LEONA – Patrik si podává s tatínkem ruku. 

6. HONZA – U stolu sedí tatínek, Patrik a Míša a povídají si o tom, co se stalo. 

7. LÁĎA – Tatínek, Míša a Patrik sedí u stolu a pijí kávu a čaj.  

8. MILENA - Míša večer v posteli před spaním přemýšlí o tom, co málem 

provedla a ví, že teď by již vše řešila jinak.  

9. ALENA – Míša jde druhý den do školy. 

10. MÍŠA – Míša si ve škole povídá s kamarádkami a celý příběh jim vypráví. 

11. PETRA – Míša odchází s kamarádkami ze školy. 

12. MILAN -  Patrik čeká na Míšu před školou. 

13. NIKOLA – Míša jde s Patrikem na večeři. 



14. JÁN – Patrik jde s Míšou do kina. 

15. MÍRA – Patrik se vede za ruku s Míšou a požádá ji o ruku. 

16. JÁRA – Po několika letech – Patrik s Míšou mají svatbu. 

Každý z žáků podle sestavených vět, nakreslil při hodině Výtvarné výchovy a 

Pracovních činností vlastní obrázek. Nakonec se všechny vytvořené obrázky složily 

tak jak jdou po sobě a žáci vytvořili společně k obrázkům „bubliny“ a doprovodný 

text. Z celého pokračování příběhu a vlastního obrázkového seriálu byla v závěru dne 

vytvořena nástěnka v hale školy.  

Celkem se tohoto projektového dne zúčastnilo 16 žáků z 6. ročníků, proto také 16 

pokračujících obrázků.  

Všem žákům i paní učitelkám patří velký dík za to, jak se svého úkolu zhostili a jaké 

obrázky vytvořili.   

Paní učitelky: Martina Čáková, Lenka Šašková a Alena Niklová a všichni žáci a žákyně 

6. ročníků  

Průběh projektového dne třídy 8. A 
Třída 8. A rovněž zhlédla v rámci hodiny Sport a zdraví celý foto-seriál. 

 Při hodině Občanské výchovy si žáci společně s paní učitelkou udělali besedu na 

zhlédnutý příběh, zodpověděli si tematické otázky vztahující se k foto-seriálu a 

zároveň přemýšleli o tom, jak by se v dané situaci zachovali oni sami. 

V Českém jazyce si každý z žáků vymyslel své vlastní pokračování příběhu s vlastním 

koncem a zápletkou. Nejdříve si celý příběh promysleli a následně ho sepsali.  

 

Zde je několik ukázek sestavených příběhů 

 

ZDENĚK – Po tomto nešťastném pokusu o sebevraždu jela Míša s otcem na výlet. Jeli 

společně do lesa nejenom na houby, ale také aby si o celé záležitosti společně 

promluvili. Tatínek po tomto rozhovoru dovolí, aby se Míša s Patrikem dále stýkala a 

zároveň se rozhodl, že se s Patrikem hodlá seznámit. 

 

NIKOLA – Tatínek Míše nedovolil, aby se s Patrikem dále stýkala. Míša se na tatínka 

naštvala a šla do restaurace, do které společně s Patrikem chodili. Tam potkala 

Patrika a přes tatínkův zákaz s ním přesto dál chodila. Patrik Míšu seznámil se svou 

sestrou a jejím synem. Když se Míša dozvěděla, že je to doopravdy jeho sestra a jeho 

synovec, začala Patrikovi důvěřovat a jejich vztah mohl pokračovat dál. Jen s tím 

tatínkem se to musí nějak vyřešit. 

 

DAVID P. – Tatínek dovolil, aby se Míša s Patrikem dále stýkali. Když Míša dokončila 

školu, vzal si ji Patrik za ženu. Pořídili si hezký dům, auto a také dvě děti. Takto klidně 

si žili několik let, než se Patrik dozvěděl, že ho Míša v manželství začala podvádět. 

Požádal proto o rozvod. Nakonec zůstal s dětmi sám a Míša se od nich odstěhovala. 



ANDREA – Patrik šel za Míšou do restaurace, aby si s ní promluvil. Tatínek Míše 

dovolil, aby se dál stýkala s Patrikem. Oba z toho měli velkou radost. Kamarádky ji šli 

navštívit. Míša s Patrikem se spolu vzali, jeli na svatební cestu a pak spolu měli dvě 

děti. 

 

HONZA – Patrik seznámil Míšu s jeho sestrou a tím se všechno vysvětlilo. Patrik se 

seznámil s rodiči Míši a tatínek, když poznal, že Patrik je hodný, tak Míše dovolil, aby 

s ním chodila. Pak se spolu vzali, koupili si vilu a hezké auto. A tatínek byl šťastný, že je 

Míša v dobrých rukou. 

 

MICHAL – Patrik a Míša měli spolu velkou vilu a drahé auto. Pak se vzali a odjeli na 

svatební cestu do Egypta. Potom měli spolu pět dětí. Míšu, Lenku, Patrika, Honzu a 

Tomáše. Tatínek si děti půjčoval na dovolenou a jel s nimi do Itálie. Patrik s Míšou byli 

šťastná rodina. 

 

DAVID V. – Míša si s Patrikem promluvila a začali spolu dál chodit. Společně šli za Míši 

taťkou, aby s tím souhlasil i on. Po nějakém čase spolu Patrik s Míšou začali bydlet. 

Společně si koupili byt a upravovali si ho. A za nějaký čas došlo i na miminko. 

 

Jak je vidět, každý se žáků se snažil příběh dokončit podle svého. Většina z nich 

skončila dobře, a všichni ze žáků Patrikovi a Míše jejich štěstí přáli (alespoň ze 

začátku). 

 


