
Projektový den  

Škola za císaře Františka Josefa – tak zněl název projektového dne, kterého se dne 28. dubna 2021 

zúčastnili žáci 3.A v prostorách Hroznatovy akademie v tepelském klášteře. 

S výukovým programem jsme se přenesli do doby Rakousko – uherského mocnářství na přelomu 19. 

a 20. století. Žáci se seznámili s tehdejšími základními vyučovacími předměty a způsobem jejich 

výuky. Sami na sobě si vyzkoušeli, jak škola fungovala v tehdejší době. Základní předměty jako čtení, 

psaní i počty si také prakticky vyzkoušeli a ne vždy to pro ně bylo jednoduché. Velkým oříškem bylo 

písmo kurent, které poctivě trénovali s násadkou namočenou v inkoustu, no a tak tam mnohým 

nechyběla ani pořádná kaňka na jejich krasopisu. O přestávce dostali žáci možnost ochutnat svačinku, 

kterou měly tehdejší děti k jídlu – namazaný chléb se sádlem anebo s marmeládou, k pití se nabízela 

čistá voda. Je zajímavé, že někteří žáci si na skromné svačince pochutnali a dokonce si došli i pro 

přídavek, což potěšilo paní kuchařku, která pro děti svačinky připravila. 

Otec Jan Augustín Kováčik provedl děti kostelem, popsal jim svůj řeholní hábit, co měl na sobě a 

velmi ochotně odpovídal na zvídavé otázky dětí. A v neposlední řadě nás seznámil se specifiky 

chování v sakrálním prostoru kostela. 

V závěrečné fázi programu pochválila paní učitelka Eliška všechny žáky za jejich snahu, píli a získané 

vědomosti. Obě lektorky, které nás provázely celým programem, byly velmi nadšené z celkového 

přístupu dětí k plnění zadaných úkolů a skvělé spolupráci v průběhu celého projektové dne. 

I žáci si svůj školní den pochvalovali, ale při reflexní vazbě se všichni shodli na tom, že by se takto 

nechtěli učit, protože by jim chybělo to, na co jsou už zvyklí při současné výuce – počítače, tablety, 

interaktivní tabule. 

Děkujeme za skvělou práci lektorkám paní K.Kozákové a MgA. E. Radové a věříme, že se zase někdy 

sejdeme na dalším společném projektovém dni. 

                                                                         J. Váňová, Mgr. M. Křížová – žáci 3.A 

                                                        

 


