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Hlavní koordinátorka obou projektových dnů: PaedDr. Kamila Říkovská 

Organizátoři projektového dne: 

PaedDr. Kamila Říkovská 

Mgr. Marcela Voždová 

Mgr. Zdena Molinari 

Mgr. Eliška Michalíková 

Mgr. Alžběta Pavelková 

 

Program projektových dnů připravily: PaedDr. K. Říkovská, Mgr. Marcela Voždová 

Výlet do Přerova s návštěvou muzea organizovala: Mgr. Marcela Voždová 

Fotodokumentace: všechny zúčastněné pedagožky 

Tlumočily do ZJ: zúčastněné pedagožky dle potřeby 

Informační plakát vytvořila: Mgr. Eliška Michalíková 

Zprávu rodičům napsala: Mgr. Marcela Voždová 

Nástěnky vytvořily: Mgr. Eliška Michalíková, Mgr. Zdena Molinari 

Text a fotodokumentaci na webové stránky školy zpracovala: Mgr. Eliška Michalíková 

Odměny zajistila: Mgr. Eliška Michalíková 

Pracovní listy k tématu (tři úrovně) vypracovala: PaedDr. Kamila Říkovská 

Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila:  PaedDr. K. Říkovská 

Jednotlivá stanoviště zajistily: PaedDr. Kamila Říkovská, Mgr. Marcela Voždová 

Technické zajištění: T. Pavlovský 

Zajištění a organizace: PaedDr. K. Říkovská  
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Úvod 

Další projekt školního roku 2018/2019 jsme nazvali „Ve škole před 100 lety“. Tímto 

projektem navazujeme na předchozí akce k výročí vzniku České republiky. Cílem projektu 

bylo seznámit žáky se životem lidí na začátku dvacátého století zážitkovým způsobem, naučit 

je vnímat rozdíly ve společnosti dříve a dnes. Z tohoto důvodu jsme zvolili návštěvu 

interaktivní výstavy Škola hrou v Muzeu Komenského v Přerově. Druhý den jsme chtěli 

umocnit navozenou atmosféru „cestou do minulosti“ v prostředí školy. Ta měla žákům 

pomoci porovnat možnosti učení a zábavy dětí současné společnosti se společností 

prvorepublikovou. 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili žáci ZŠ. 

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

a) přípravná fáze (1 vyučovací hodina) 

- seznámení s akcí 

b) vlastní akce (5 vyučovacích hodin) 

- exkurze v Muzeu Komenského v Přerově 

c) závěrečná fáze (3 vyučovací hodiny) 

- přejezd strojem času do jiného století 

- úkoly na stanovištích: hraní kuliček, skákání gumy, rozsvícení lampy na kole s dynamem, 

výuka tance charleston, hledání starého vysvědčení ve škole, film Bylo nás pět 

- zpracování tématu v testu 
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Časový harmonogram dne 9. 5. 2019 

8:00 – 8:30 – Odchod žáků na vlakové nádraží ve dvou skupinách, odjezd do Přerova 

9:00 – 11:00 – Program v Muzeu Komenského v Přerově 

11:00 – 13:00 – Návrat vlakem do Olomouce ve dvou skupinách 

 

Časový harmonogram dne 10. 5. 2019 

Viz příloha  

 

Průběh akce 

9. 5. 2019 

V osm hodin opustila školu skupina s žáky prvního až čtvrtého ročníku, o půl deváté skupina  

s žáky pátého až desátého ročníku. Skupiny odjely postupně vlakem do Přerova, kde se pěšky 

přesunuly do Muzea Komenského. Mladší skupina se rozdělila na dvě části. První až třetí 

třída se účastnila programu jako první, ostatní si zatím prohlédli galerii s výtvory dětí 

v muzeu nebo se prošli v okolí zámku. Takto se postupně všichni prostřídali. Každá prohlídka 

trvala přibližně 45 minut.  Zpáteční cesta byla zase vlakem. 

 

10. 5. 2019 

V osm hodin jsme žáky rozdělili na dvě skupiny. Starší skupinu tvořili žáci pátého až 

sedmého ročníku, mladší skupinu děti od první do čtvrté třídy. Zatímco se mladší seznamovali  

s prvorepublikovou atmosférou ve filmu Bylo nás pět, starší se přesunuli do tělocvičny, kde 

jsme je čekali se strojem času (koloběžkami). Žáky čekal slalom mezi významnými letopočty 

ČR (2000, 1989, 1968, 1948, 1945, 1939). Slalom začal na zastávce roku 2019 a končil rokem 

1919, kde každý žák obdržel kartu s vysvědčením, do kterého se zaznamenávala účast na 

stanovišti pod názvem předmětu (např. věda zpytovací - fyzika, společenské vědy – tanec 

apod.). Postupně žáci absolvovali všechna stanoviště rozmístěná v okolí školy a na chodbě 

druhého poschodí. Ve své třídě vyplnily test odpovídající věkové skupině o životě lidí a dětí 

před sto lety. Odměnou za vyplněné vysvědčení byla malá sladká odměna a certifikát 
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z přerovského muzea. Průběžně žáci hledali ve své třídě jednu schovanou část původního 

vysvědčení, které na závěr seskládali dohromady v interaktivní učebně.  

 

Zdroje a pomůcky 

– zajištění veškerého materiálu potřebného k vytvoření stanovišť (koloběžky, plakáty, 

vysvědčení ke stanovištím, hřiště na hraní kuliček, hliněné kuličky, skákací guma, míče, kolo 

s dynamem a osvětlením, hudba k tanci charleston, noviny na výrobu vlaštovek, odměna)  

 

Zhodnocení projektového dne 

Během těchto dvou dnů se žáci přenesli v čase a poznali atmosféru ve škole za první 

republiky i za časů Rakouska-Uherska. První den nám počasí opravdu nepřálo, pršelo od 

začátku do konce. Nálada se však změnila hned od vstupu do první historické třídy. Všechny 

nás zaujala autenticita expozice. Třídy byly zpřístupněny žákům tak, že si mohli všechny 

předměty osahat a vyzkoušet. Průvodci muzea dokázali vytvořit úžasnou věrohodnou 

atmosféru tehdejší výuky. Žáci mohli pocítit nepříjemnost tělesných trestů v dřívějších 

školách, a tak klečeli na hrachu, drželi rákosku na rukou, posadili se do oslovské lavice. 

Viděli přísnost tehdejších učitelů, vyzkoušeli nepohodlnost školních lavic - škamen s rukama 

za zády. Poznali vyučování bez hravých pomůcek a hry za absence jakékoliv techniky. Žáci 

se nadšeně zapojovali do programu muzea, s chutí osahali všechny dostupné exponáty a druhý 

den rádi vyzkoušeli již zapomenuté hry v areálu naší školy. Střídali se v rozsvěcování světla 

vlastními silami na kole s dynamem, které se dalo díky panu školníkovi nastavit na jakoukoliv 

výšku dětí. Zjistili, že mobily a počítače ke svým hrám vůbec nepotřebují a měli zájem mezi 

sebou více komunikovat. Třešničkou na dortu byl skvělý oběd vytvořený našimi kuchařkami 

pod vedením paní Reitingerové  dle receptu Magdaleny Dobromily Rettigové. Bylo zřetelné, 

že žáky celá akce bavila, kolo s dynamem totiž zprovozňují i v dalších dnech. 

 

Zapsala: PaedDr. Kamila Říkovská 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Program dne 10. 5. 2019 

Leták Muzea Komenského v Přerově 

Plakát 

Fotografie 1, 2 – muzeum Přerov 

Fotografie 3, 4 – přesun do jiného století „strojem času“ 

Fotografie 5, 6, 7 - aktivity v areálu školy 

Ukázka testu 

Vysvědčení 
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Pepa Valčík žije na začátku 20. století blízko Uherského Brodu. 

Zakroužkuj správné odpovědi, jak Pepa žije: 
 

1. Mamince říká                                                             

a) Mami, prosím tě …. 

b) Maminko, prosím Vás …. 

 

2. Jídlo a potraviny koupí 

a) v supermarketu Albert 

b) přes internet 

c) v koloniálu = malý obchod 

 

3. Vlaky jsou 

a) rychlík 

b) parní 

c) elektrické  

 

4. Auta jezdí ve městě rychlostí 

a) 28 km/h 

b) 50 km/h 

c) 100 km/h 

 

5. Zprávu rodičům posílá 

a) mobilem 

b) dopisem 

c) e-mailem 

 

6. Na obloze nemůže vidět 

a) ptáky 

b) vrtulník 

c) balón 

d) vzducholodˇ 

e) raketu 

 

7. Cestu může hledat 

a) na mapě 

b) na internetu vytiskne mapu 

c) podle navigace 
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