Hodnocení školního projektu
2017 - 2019

Školní projekt „Česká republika“, 2letý projekt, probíhal ve školních letech 2017/2018 a
2018/2019.
Cílem projektu bylo zopakovat a prohloubit znalosti o České republice, pěstovat kladný
vztah k našemu regionu, k naší vlasti, rozvíjet vlastenectví.
Dané téma bylo sledováno z různých úhlů pohledu v jednotlivých vyučovacích
předmětech. Žáci získávali nové znalosti a navázali na poznatky již známé.
V první části projektu Česká republika I: „Česko, Vysočina, Telč – můj domov“
(2017/2018) jsme se zaměřili na Českou republiku v užším měřítku. V rámci význačného
25. výročí zápisu města Telč na Seznam světového dědictví UNESCO (13.12.1992) jsme
blíže poznávali náš region, naše město Telč.
Všichni žáci 2. stupně se zúčastnili školní projektové soutěže v tvůrčím psaní (1. KSP) a
poté krásy našeho domova zachytili též ve verších. Nejzajímavější básně pak byly
v červnu 2018 předneseny na Školní akademii.
Děti z 1. a 2. stupně ZŠ měly možnost zúčastnit se školní projektové soutěže výtvarné
„Kde domov můj?“, kdy volnou výtvarnou technikou zachycovaly město Telč, náš region,
náš domov.
V druhé části projektu Česká republika II: „Česká republika – má vlast“ (2018/2019) jsme
vnímali Českou republiku v širším měřítku. V souvislosti s významným 100. výročím
vzniku Československé republiky (28.10.1918) jsme se zaměřili na poznávání nejen
Česka, ale i Slovenska.
Opět proběhly školní projektové soutěže – v tvůrčím psaní a výtvarná („Všecky krásy
Česka a Slovenska“). Žáci tradičně tvořili k danému tématu i vlastní poezii.

Nedílnou součástí projektu bylo poznávání historie i současnosti ČR formou mnohých
dílčích projektů na 1. a 2. stupni ZŠ i ZŠP. Navštívili jsme také mnohé výstavy, zúčastnili
se mimoškolních soutěží, exkurzí, přednášek a besed, vzdělávacích programů pro žáky.
Byla rozvíjena spolupráce s Muzeem Vysočina, MÚ a NPÚ Telč. Nelze opomenout též
spolupráci žáků 1. a 2. stupně ZŠ a předškolních dětí z MŠ.
V rámci 2letého projektu „Česká republika“ proběhl již 5. a 6. ročník školních
rozhlasových relací „Státní svátky a významné dny ČR“.
Připomněli jsme si mnohá významná výročí, mj. 25. výročí zápisu města Telč na Seznam
světového dědictví UNESCO (1992), 25. výročí samostatnosti ČR (1993), 80 let od
podpisu Mnichovské dohody (1938), 70 let od komunistického převratu v ČSR (1948),
50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy (1968), 100. výročí vzniku ČSR (1918), 100
let od konce 1. světové války (1918).
Téma „100 let republiky“ se objevilo i na tradiční oslavě Dne učitelů (výzdoba a retro
kostýmy).
V průběhu celého projektu byla u žáků podporována samostatnost, ale i spolupráce ve
skupině, byla rozvíjena čtenářská gramotnost, práce s různými zdroji informací, fantazie i
logické myšlení, bylo prohlubováno estetické cítění a vnímání.
Všechny aktivity pomohly upevnit pozitivní vztah žáků k naší historii, k našemu
kulturnímu dědictví.
Práce na projektu „Česká republika“ byla průběžně prezentována na školních
projektových nástěnkách, na webu školy, ve školním časopisu Školník a na Dni Země
2018.

„Téma Česká republika se nám líbilo, protože bylo o naší zemi. Česká republika je krásná,
jsme rádi, že jsme Češi. Na naši zemi jsme velmi pyšní. Hrozně nás bavilo dělat na toto
pěkné téma referáty, také kreslit ve výtvarné výchově, nejvíce se nám ale líbilo psaní
příběhů a básniček v českém jazyce. Moc se nám povedly. Máme z toho dobrý pocit.
Česko máme rádi, protože tu máme výborné kamarády.“ (žáci VI.A)

(Mgr. Jana Novotná)

