
 

 

 

 

 

 

 

 

INFO  PRO  TŘÍDY 
 V pátek 26. 10. 2018 proběhne mini workshop na téma 100 let 

naší republiky (naše republika vznikla 28. 10. 2018, ale tento 

svátek vychází na neděli, proto si jej my připomeneme v pátek ) 
 

 

Jak můžete s námi prožít tento den? 

 přijďte dobově oblečeni (fantazii se meze nekladou, prohrabte skříně prarodičům), nebo si alespoň oblečte 

trika/mikiny v barvě trikolory (přijďte v bílém, modrém nebo červeném triku/mikině) 

 dále můžete už teď přinášet různé zajímavosti z dob minulých (knihy, přístroje, nástroje, mince, známky aj. – 

tyto zajímavosti budou vystaveny ve 2. patře na chodbě) 

 

Co vás čeká? 

 9.50 (po velké přestávce) se sejdeme před budovou naší školy a společně zasadíme pamětní lípu a zazpíváme 

naši státní hymnu 

 pak se ti, co budou mít trika/mikiny v barvě trikolory přesunou na školní hřiště, kde vytvoří tzv. živou vlajku 

(tuto vlajku natočí a nafotí dron z našich školních hodin) 

 Od 3. do 6. hodiny bude každá třída pracovat na zadané téma 

 cílem tohoto dne je vytvořit různý grafický materiál na nástěnky na chodbě a připravit se na prosincový 

workshop (pokud vše nestihnete, nevadí, můžete pokračovat např. v hodinách OV nebo 16. 11.) 

 o přestávkách budete moci poslouchat dobou hudbu 



 

 

 v hodinách můžete k vyhledávání materiálů využít Jazykovou učebnu, Učebnu chemie, PC učebnu a 

Komunikační centrum – zde můžete vyhledávat, tisknout a laminovat vaše výtvory (laminovačka bude v KC) 

 v těchto místnostech bude také v tento den povolena wi-fi (kromě PC učebny) 

 

Témata pro třídy: 

5. A - Státní hymna – zpracovat sloky (ručně napsat, na PC), informace o hymně ČSR, ČR, historie 

5. B - zjistit historické informace o vlajce (symbolika barev), způsob zavěšení (vodorovně, svisle) 

5. C - nakreslit velkou vlajku (papír, látka…) 

6. A - lípa - obrázky, historie, informace 

6. B - státní znak, pečeť, standarta, historie, informace 

6. C - Odry v období 100 let (obyvatelé, stavby, továrny, zámek) 

7. B - státní svátky, osudové osmičky (18, 38, 48, 68), nápisy – 100 let republiky, Století v naší paměti 

8. A - největší sportovní úspěchy v průběhu století – obrázky, informace 

8. B - móda v průběhu století – obrázky, informace 

9. A - medailonky prezidentů – Masaryk, Beneš, Hácha (fotky, informace, obrázky…), + časová osa všech prezidentů 

9. B - medailonky prezidentů – Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda (fotky, informace, obrázky…) 

9. C - medailonky prezidentů – Husák, Havel, Klaus, Zeman (fotky, informace, obrázky…) 

 

 

 


