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Organizátoři projektového dne 

Mgr. Monika Skřivánková a Mgr. Miroslav Šnajdr 

1. Hlavní koordinátorka projektového dne: Mgr. Monika Skřivánková 

2. Úvodní slovo při zahájení: Mgr. Monika Skřivánková 

3. Tlumočení: pedagogové ZŠ 

4. Vytvoření úvodního motivačního videa: Mgr. Pavla Crhonková 

5. Zajištění stravy ve spolupráci s kuchyní: Mgr. Kateřina Vitásková 

6. Vytvoření informačních materiálů pro rodiče: Mgr. Klára Rybaříková 

7. Vytvoření informačních materiálů pro žáky: Mgr. Miroslav Šnajdr,  

Mgr. Drahomíra Stratilová 

8. Kontaktování autodopravců: Mgr. Eva Červinková 

9. Zajištění trikolóry pro všechny žáky ZŠ: Mgr. Drahomíra Stratilová 

10. Příprava pracovních listů: Mgr. Miroslav Šnajdr 

11. Technická příprava – hymna: Mgr. Drahomíra Stratilová 

12. Pořízení a zpracování fotodokumentace: Lenka Látalová, Mgr. Pavla Crhonková 

13. Vytvoření nástěnky z projektového dne: Mgr. Pavla Crhonková 

14. Výpomoc při organizaci: všichni pedagogové ZŠ 

15. Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: Mgr. Kateřina Vitásková 

16. Text na webové stránky školy zpracovala: Mgr. Kateřina Vitásková 
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Úvod 

První projektový den ve školním roce 2018/2019 jsme nazvali Po stopách 100 let 

republiky. Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům téma vzniku samostatného státu 

Československá republika v roce 1918 a dozvědět se více o osobnosti našeho prvního 

pana prezidenta Tomáše G. Masaryka.  

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci celé základní školy, tedy 1. i 2. stupně.  

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

a) Přípravná fáze (2 vyučovací hodiny) 

 rozdělení žáků do skupin (po třídách, popřípadě seskupení tříd) 

 rozdělení pedagogů ke skupinám 

 příprava pracovního materiálu 

 

b) Vlastní akce (od 7.30 do 17.15) 

 viz průběh akce 

 

c) Závěrečná fáze (2 vyučovací hodiny) 

 tvorba slohových prací, výtvarných děl reflektujících zážitky z projektového 

dne, zápis do deníků 

 

Časový harmonogram 

V průběhu měsíce září a října 

Během září a října se hlavní koordinátoři akce několikrát sešli a postupně sestavili 

celodenní harmonogram. Celodenní akci předcházela výzdoba chodeb základní školy 

obrazy a komentovanými  plakáty  s tématikou historie vzniku naší republiky od pana 

učitele Šnajdra. 
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Průběh akce dne 3. 10. 2018 

7:15 -  7.30     sraz, odebrání stravy, přesun k autobusům 

7.30 – 7.45     obsazení autobusů 

7.45 – 9.45     cesta do Bzence 

9:45 – 10.15   poslech státní hymny a ozdobení trikolórou chráněného stromu – lípy 

10.25 – 10.45 cesta do Hodonína 

10.45 – 12.20 návštěva Masarykova muzea v Hodoníně 

12.20 – 13.00 cesta do Pohanska 

13.00 – 15.00 návštěva Pohanska, přesun pěšky k bunkru a státní hranici a zpět 

15.00 – 17.15 cesta do Olomouce 

 

V 7.30 se sešli žáci ZŠ ve školní hale, jejich pedagogický doprovod předtím vyzvedl 

celodenní stravu v kuchyni školy. Úvodní řeč ve školní hale pronesla Mgr. Monika 

Skřivánková. Společně se pak všichni přesunuli k autobusům. Jeden autobus obsadili 

žáci 1. stupně, druhý žáci 2. stupně. Již v předešlém dni se všichni žáci ZŠ i pedagogové 

podívali na předem připravený krátký filmový sestřih pojednávající o místech, která 

jsme ve středu 3. 10. navštívili.  

První zastavení žáci a jejich učitelé prožili u památného chráněného stromu v Bzenci. 

Záměrně šlo o lípu, náš národní strom. V krásném prostředí zámeckého parku a za 

zvuku státní hymny žáci ozdobili plot kolem stromu malými mašličkami z trikolory. 

Pan učitel Šnajdr pronesl krátkou řeč o důležitosti naší historie a o nezbytnosti 

vlastenectví, vše bylo tlumočeno. Žáci se prošli, snědli svačinu, a pokračovali pak 

cestou minulostí. 

Druhé zastavení pokračovalo v Hodoníně, v Masarykově muzeu. Tam si podle věku 

pedagogové rozdělili žáky na tři skupiny a postupně si prošli a prohlédli muzejní 

exponáty. Velmi ochotně se naší výpravě věnovaly tři průvodkyně, které připravily pro 

děti malé dárečky a svým výkladem obohatili mnoho žáků o poznatky z historie první 

poloviny 20. století, především ze života našeho prvního československého prezidenta. 

Žáci si mohli individuálně všechno dokumentovat přímo v muzeu. Tomuto jedinečnému 

muži je v muzeu věnováno několik místností. Již od obrázků s popisem jeho předků,  
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rodiny a přátel, zajímavých setkání během zahraničních cest až do stáří a smrti Tomáše 

G. Masaryka si návštěvníci mohou vytvořit představu o životě a významu této osobnosti 

našich dějin. Pro sluchově postižené žáky bylo velmi pěkně připravené provázení 

obrazem, a to jak fotografiemi, tak i krátkým filmem. Všechny informace byly 

tlumočeny do znakového jazyka. Pod krásnými parkovými stromy si děti odpočinuly, 

snědly oběd, nakoupily drobnosti na památku i pro radost a poté pokračovaly v pouti. 

Třetím zajímavým historickým místem, které naši organizátoři zvolili jako symbol 

obrany země, bylo Pohansko. Během procházky krásnou přírodou lesů jižní Moravy 

žáci po skupinkách došli k vojenskému bunkru a zdobené závoře státní hranice. Na této 

kouzelné procházce se žákům věnovaly výkladem především individuálně jednotlivé 

učitelky a asistentky. Samozřejmostí bylo vytvoření fotografií a nahrávek. Během cesty 

skupinky dětí míjely vykopávky vesnice ze 7. století. Na rozlehlé louce stály staré 

dřevěné stavby příbytků, které měly připomínat život na vesnici ve středověku. Kromě 

poutavé cesty středověkem si navíc menší děti našly zábavu sbíráním kaštanů pro 

zvířátka. Malinko vyfoukaní a unavení se kolem třetí hodiny odpoledne za 

pedagogického doprovodu vrátili žáci do autobusů a nechali se unést zase zpátky časem 

i prostorem zpět do Olomouce, kde cesta šťastně končila. 

 

Zdroje a pomůcky 

 autobusy k přepravě  

 kontaktování a příprava s muzeem v Hodoníně 

 obrazový materiál vytvořený panem učitelem Šnajdrem 

 obrazový materiál vytvořený paní učitelkou Crhonkovou 

 trikolóry 

 nahrávka hymny 

 fotoaparáty 

 pracovní listy 

 nůžky, lepicí páska, pastelky, tužky 

 odměny pro žáky 
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Zhodnocení projektového dne 

První projektový den v letošním školním roce se vydařil. I když nám počasí příliš 

nepřálo a občas foukalo, poprchávalo a bylo chladno, po celý den panovala příjemná 

nálada. Žáci pozorně sledovali výklad v muzeu a pokládali otázky, prožili si ozdobení 

krásné lípy a „procestovali“ pouť středověkem i 20. stoletím. Velké poděkování patří 

milým zaměstnankyním Masarykova muzea v Hodoníně i ochotným pánům řidičům 

obou autobusů, v neposlední řadě také všem zaměstnancům školy, kteří se na realizaci 

projektu podíleli.  
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Samostatný výlet 1. B třídy 

Třída 1. B s paní třídní učitelkou Mgr. Zdeňkou Královou a asistentkami se společného 

projektového dne z důvodu náročnosti programu neúčastnila. Děti a pedagožky  

navštívily vlakem nedaleké Moravičany, kde si prohlédly krásnou lípu a v době oběda 

už byly ve škole. 
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Seznam příloh 

1. vybrané naskenované obrázky pro žáky vytvořené panem učitelem Šnajdrem 

2. fotografie lípy v Bzenci 

3. fotografie muzea v Hodoníně 

4. Pohansko – obrázek krajiny, bunkr, státní hranice 
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Příloha 1 – naskenované obrázky pro žáky vytvořené panem učitelem Šnajdrem 
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Příloha 2 - fotografie lípy v Bzenci 
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Příloha 3 – Masarykovo muzeum v Hodoníně 
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Příloha 4 – Pohansko 

 

 

 

 


