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Hlavním cílem projektového dne Příběh legionáře je seznámit žáky V. až X. ročníku 

ZŠ s moderní historií 20. století, konkrétně pak s významem a osudy československých 

legionářů. Protože s československými legionáři je významně spjata naše současná státnost, je 

zapotřebí, aby žáci pochopili také děje vedoucí ke vzniku samostatné Československé republiky 

jako přímého předchůdce České republiky. Žáci se seznámí také s osudy ruských emigrantů, 

kteří do nově vzniklé ČSR dorazili ve stejný čas jako legionáři, byli však po skončení II. světové 

války odvlečeni sovětskou tajnou policií zpět do SSSR.  

Dílčím cílem projektového dne je poskytnutí silných společných zážitků žákům 

a v neposlední řadě také upevnění vztahů v kolektivech jednotlivých tříd.  

 

Tvůrčí tým 

1. Námět: Mgr. Miroslav Šnajdr, Mgr. Monika Skřivánková 

2. Scénář, režie: Mgr. Miroslav Šnajdr, Mgr. Monika Skřivánková 

3. Zpracování dokumentace k projektovému dni: Mgr. Monika Skřivánková, Mgr. 

Miroslav Šnajdr 

4. Příprava pracovních listů: Mgr. Miroslav Šnajdr 

5. Nástěnka Příběh legionáře: Mgr. Pavla Crhonková 

6. Fotodokumentace: Mgr. Veronika Štefková 

7. Tlumočení: Kristýna Kučerová 

8. Příprava článků na webové stránky školy: Mgr. Monika Skřivánková, Mgr. Kateřina 

Vitásková  

9. Závěrečná zpráva: Mgr. Alžběta Renzová 

 

Účastníci 

Projekt byl připraven pro žáky II. stupně a pro žáky V. a VI. třídy ZŠ. 
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Příprava 

V Olomouci byl ve dnech 14. – 24. 9. 2021 tzv. Legiovlak, který nabízel obohacení výuky 

dějepisu a občanské výchovy poutavým a názorným způsobem. Prohlídku této zajímavé 

a netradiční expozice jsme zahrnuli do našeho projektového dne. Projektový den vznikl díky 

spolupráci učitelů školy – Mgr. Moniky Skřivánkové a Mgr. Miroslava Šnajdra a externího 

pracovníka – majitele vojenského muzea Pearl Harbor – pana Mgr. Josefa Kořenka. Během 

příprav projektu bylo s panem Kořenkem dohodnuto zapůjčení vybraných artefaktů, např. 

kompletní uniformy legionářů, což mělo posloužit k dramatizaci tvořící součást projektového 

dne. Pan Mgr. Josef Kořenek se aktivně podílel na vzniku projektu a poskytl naší škole cenné 

informace, připomínky a rady.  

Termín projektového dne 

21. 9. 2021 

22.–24. 9. 2021 (exkurze jednotlivých tříd do Legiovlaku umístěném na olomouckém nádraží) 

Realizace 

Projektový den se členil na tři části. První a druhá část probíhala 21. 9. přímo ve škole. Třetí 

část se realizovala v oblasti hlavního vlakového nádraží Olomouc v průběhu 22. do 24. 9 

(v rozsahu asi 2 vyučovacích hodin).  

Žáci se nejprve v rámci jednotlivých tříd seznámili s problematikou osudu legionářů. Poté 

proběhla společná část projektu – ta zahrnovala filmovou ukázku, výklad učitele, dialog učitele 

s žáky a aktivní práci žáků (např. práce s mapou). Kromě učitele provedl žáky touto částí 

projektového dne také tzv. návštěvník z minulosti – student Martin Schweitzer oblečený do 

uniformy příslušníka československých legií v Rusku, který vyprávěl „svůj životní příběh“ a 

vstupoval do interakce s pedagogem. Poté žáci ve svých třídách zpracovávali pracovní listy 

vytvořené pro účely projektového dne, na kterých si ověřili, zda probíranému porozuměli. 

Projektový den vhodně doplňovala vydařená školní instalace, která v sobě spojovala kvalitu 

obsahu i kvalitu výtvarnou.  

Třetí část projektu zahrnovala exkurzi do Legiovlaku, který byl pro tyto účely přistaven 

v Olomouci.  
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Zdroje a pomůcky 

• třída s interaktivní tabulí a počítačem 

• videa věnující se legionářům a moderní historii 20. století 

• promítací plátno a dataprojektor 

• prezentace s výukovým materiálem 

• mapy 

• zapůjčené historické artefakty vč. kompletní uniformy legionářů 

• pracovní listy a pomůcky pro žáky s IVP  

• fotoaparát  

• barvy, štětce, tuše, tužky, uhly, rudky, papíry různého typu, nástěnky, závěsné sítě 

 

Reflexe a zhodnocení 

Projektový den seznámil žáky interaktivní formou s osudy legionářů a s jejich důležitým 

podílem na vzniku ČSR. Věříme, že žákům i pedagogům rozšířil již dříve získané vědomosti 

a poskytl jim silný zážitek. Projektový den pomohl přiblížit žákům těžké i dobrodružné osudy 

legionářů, jejich úděl, způsob života, jejich snahu a odvahu. Žákům se jistě rozvinula schopnost 

empatie (osud legionářů, ruští sirotci jako dětští příslušníci legií) a cítili hrdost na to, co dokázali 

jejich předkové. V neposlední řadě pomohl tento projekt zaujmout kritický postoj k historii, 

k její interpretaci a k válce jako řešení problémů.  

 

Seznam příloh 

1. Práce žáků ve škole (snímky) 

2. Práce žáků v terénu (snímky z exkurze do Legiovlaku) 
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Příloha 1 – Práce žáků ve škole (snímky) 
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Příloha 2 – Práce žáků v terénu (snímky) 

 

 

 


