
DEN S REPUBLIKOU 

Dne 28. října 2018 si Česká republika připomněla 100 let od vzniku Československé 

republiky. Oslavy propukly všude kolem nás a nejinak tomu bylo i na toužimské základní 

škole. V průběhu měsíců září a říjen si žáci s vyučujícími o tomto výročí povídali, sbírali 

různé informace, navrhovali poštovní známky z dob Československa, vyráběli vlajky apod. 

Tyto aktivity měly za úkol rozšířit žákům povědomí o tom, jak naše republika vznikla. 

Celý projekt vyvrcholil v pátek 26. října 2018 v rámci Dne napříč školou, který nesl podtitul 

„Den s republikou“. Před tímto dnem bylo ještě nutné vyřešit pár organizačních záležitostí, 

jako například rozlosování žáků 4. – 8. ročníků do skupin k jednotlivým vyučujícím tak, aby 

v každé skupině byli zastoupeni žáci různých tříd. Deváťáci, jako ostřílení mazáci, nebyli 

rozděleni do skupin, ale naopak pomáhali s organizací celé akce, a tak dostali přidělené své 

stanoviště. Zkrátka nepřišli ani naši nejmenší žáci, pro ty byl „Den s republikou“ připraven 

také, ale jinou formou a úkoly plnili se svými vyučujícími. 

V pátek ráno jsme se všichni sešli před školou u 

druhého stupně, abychom společně zasadili 

lípu, která je českým národním stromem. 

Deváťáci se posléze rozprchli na svá stanoviště 

rozmístěná po Toužimi u významných 

historických míst jako fara, kostel, morový 

sloup, zámek, městský úřad, stará brána, 

Infocentrum a sokolovna, aby mohli uvítat 

první skupiny, které k nim záhy dorazily. Na 

stanovištích byly pro žáky připraveny například 

pracovní listy, spojovačky, křížovky, 

dokumenty a filmové ukázky, se kterými jednotlivé skupiny pracovaly a získávaly, případně 

si jen opakovaly, informace k jednotlivým 

etapám předchozích sta let. Za správné 

vypracování získaly až 4 indicie, které 

použily na úplný závěr při tvorbě 

netradiční časové osy. Počet získaných 

indicií závisel na správnosti odpovědí a 

množství rad, které museli deváťáci udělit. 

Ti se své práce zhostili skutečně plni 

nadšení a skupinám indicie opravdu 

nerozdávali jen tak zadarmo. 

Skupiny se musely pohybovat po předem vytyčené trase, která jim byla zakreslena do mapy 

Toužimi. A ta je zavedla právě například do Infocentra, kde krom splnění stanoviště a s tím 

souvisejícího získání indicií, bylo pro žáky připraveno i promítání historických fotografií 

Toužimi s doprovodným komentářem pana J. Schierla. Krom toho si zde žáci se svými 

vyučujícími mohli vychutnat lahodný čaj, který mnohé zajisté zahřál. Tímto bychom chtěli 

poděkovat paní K. Prchalové a panu B. Prchalovi za možnost tohoto občerstvení. Doprovodný 



program byl zajištěn také na zámku, kde se žáci díky panu M. Nedvídkovi mohli seznámit 

s historií zámku. Díky panu starostovi A. Žákovi se žáci mohli také seznámit s prostory 

městského úřadu, jelikož se v jeho útrobách nacházelo jedno z osmi stanovišť. 

Po absolvování všech osmi stanovišť se 

žáci vrátili zpět do školy, kde se snažili 

zužitkovat své právě nabyté vědomosti a 

získané indicie a pokusili se sestavit 

časovou osu. Všem skupinám se osy velmi 

povedly a pro porotu bylo velmi obtížné 

vybrat tu nejlepší. Nakonec bylo odměno 

dokonce pět skupin. 

Jak již bylo zmíněno, do projektového dne se zapojili i nejmenší žáčci z prvních až třetích 

tříd. Po vysazení lípy se spolu se svými 

vyučujícími vydali projít stejnou trasu jako 

jejich starší spolužáci, ale bez vyplňování 

pracovních listů. Úkoly totiž plnily až v teple 

školních tříd po návratu do školy. Některé třídy 

udělaly republice k výročí papírový dort, jiné 

vytvořily prezentaci splněných úkolů, některé 

třídy například zhlédly krátké filmy týkající se 

naší stoleté historie.  

Podle reakcí žáků i vyučujících můžeme 

hodnotit Den s republikou jako velmi zdařený a doufáme, že si žáci odnesli nejen spoustu 

zážitků, ale také i mnoho informací. Zároveň ještě jednou děkujeme všem, kteří se na této 

pěkné akci nějakým dílem podíleli. 

Mgr. E. Košlerová, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová 

organizátorky akce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


