
Oslava výročí sto let naší republiky  

spojuje malé i velké 
 

V roce 2018 jsme oslavili sto let od vzniku samostatného Československého státu.      

K této významné oslavě se připojila i naše instituce, tedy Základní a Mateřská škola Emy 

Destinnové, která v pátek 19. října zorganizovala speciální den ,,Republika stoletá´´ 

k připomenutí důležitého výročí. 

Trochu nevšedně zvolilo vedení školy 

zpracování projektového dne, a to způsobem navzájem 

naučným. Starší žáci 9.B, mé kmenové třídy, předali 

všechna fakta a informace, která se za těch devět let 

působení ve škole naučili, mladším žákům z prvních až 

třetích tříd. Organizace probíhala trochu hekticky, ale 

nakonec se nám podařilo sestavit historická stanoviště 

zaměřující se na různé kulturní nebo historické reálie. Žáci 3. A si zase na oplátku pro nás 

připravili kvíz s věcmi, které doma mají pro svých babičkách a dědečcích. Uhádnout, co nám 

daný žák zrovna ukazuje, bylo občas nesplnitelné. 

Naši mladší žáci se dozvěděli, co to byla 

undergroundová hudba, móda civilního obyvatelstva 

napříč historií, zkusili si kvíz zaměřený na všechny 

současné i minulé hlavy státu a poznávací hru státních 

symbolů, zhlédli prezentaci o významu mobilizace a 

obrany Československa a nakonec se na závěr seznámili 

se Sametovou revolucí, která náš život ovlivňuje až do 

teď, jak jim naše spolužačky vysvětlily. 

 

Nejednou jsme se stali ,,obětí“ nevšedních otázek, diskuzí či konfrontací s jiným 

názorem než je pro nás obvyklé. Vše jsme ovšem vybalancovali a snažili se děti spíše navést, 

než-li přesvědčovat o informacích, které jsme jim přednášeli, také jsme usilovali o kritické 

myšlení a svobodu vyjádření každého z našich svěřenců. Bylo trochu těžké vžít se do role 

učitele a dokázat děti upoutat svým vyprávěním. Nová zkušenost nám však přišla vhod, 

možná jsme konečně pochopili, jaké je to vykonávat jedno z nejdůležitějších povolání 

v republice. 

Nikdy dříve se na naší škole nezrealizoval 

podobný projekt, který by dosáhl takového ohlasu jak 

mezi mladšími žáky, tak i učiteli. Naši posluchači se 

dozvěděli o dějinách tak trochu z jiného, zábavného a 

hravého soudku než při klasické výuce v lavicích. Na 

jednotlivých stanovištích dostávali speciální razítka do 

svého pracovního listu, zkusili si dobové oblečení, uzřeli pravého pionýra a 



prvorepublikového gentlemana, poslechli si starou a dříve zakázanou undergroundovou 

hudbu, viděli všechny tváře našich slavných prezidentů, pochopili, co to byla mobilizace a její 

důsledky, a slyšeli například důležitou hymnu Sametové revoluce Modlitba pro Martu. Nad 

něčím se podivili, zasmáli nebo vystrašeně vykulili své oči. Myslím, a jako přímý účastník 

snad myslím správně, že z projektového dne si odnesl každý žák něco, co mu dříve či později 

přijde vhod. 

    Karina Ottová, 9.B 

 

 


