
Den české hrdosti
18.11.2020 se naše škola zapojila do projektu Hrdá škola a žáci si se svými učiteli připravili 
prezentace na téma českých úspěchů. Protože většina musí být stále doma na distanční výuce, 
spojili jsme se přes Google Classroom. 
Nejdříve se připojili žáci 4. až 9. třídy, jelikož systém umožňuje připojení maximálně 100 
účastníků. Na důstojné zahájení jsme si pustili českou hymnu. I já jsem si pro žáky připravila 
přehled našich úspěšných lidí a krás naší země. Při tvorbě jsem si uvědomila, že bychom 
potřebovali spíše projektový týden, abychom popsali všechny české významné osobnosti, 
výrobky, vynálezy a krásy. Na závěr jsme si pro veselou mysl zazpívali, a někdo si možná i 
zatančil, píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Není nutno.
Pak už prezentovali deváťáci a chvíli to vypadalo, že se ostatní ani nedostanou ke slovu. Měli 
toho k vynálezům, které proslavily Česko, tolik co říci. Dozvěděli jsme se o objevu krevních 
skupin, kdo vymyslel slovo robot, o bleskosvodu, plzeňském pivu, kostce cukru, lodním 
šroubu, rozluštění písma Chetitů a antivirotikách. 
Osmáci si připravili největší úspěchy v českém sportu. A zase nové informace. Věděli jste 
například, že Věra Čáslavská začala s gymnastikou až v 15 letech? Takže, jak vtipně 
poznamenala Johana, má ještě rok čas, než o sobě dá gymnastickému světu vědět. Natálka 
zase dosud netušila, že jsme měli tak skvělého tenistu, jakým byl Ivan Lendl. Zjistili jsme, že 
paní asistentka Přerostová může směle konkurovat Robertu Zárubovi v komentování hokeje.
Sedmáci vytvořili prezentace na téma významní čeští umělci. Na začátku nás seznámili 
s otázkami kvízu, které nám ve svých prezentacích zodpověděli. Víme tedy v jaké sportu 
vynikal Vlasta Burian, jak se jmenují vnuci Jiřiny Bohdalové, na jakou nemoc zemřel Karel 
Jaromír Erben, jak dlouho sochal svatého Václava Josef Václav Myslbek, kolik dětí měl 
Mikoláš Aleš a proč Josef Lada viděl jen na jedno oko.
Šesťáci nám představili velikány české hudby. Byli mezi nimi, jak ti starší jako Antonín 
Dvořák, Leoš Janáček a pedagog Otakar Ševčík, tak ti současní jako Karel Gott, Pavel Šporcl,
Jaroslav Svěcený nebo Eva Urbanová. O té už víme, že je skoro naše sousedka.
Osmáci a deváťáci se museli odpojit, aby udělali místo třeťákům a my pokračovali.
Páťáci se věnovali vynálezu kontaktních čoček Ottou Wichterlem a přiblížili nám vývoj 
nejslavnější české stavebnice, Merkuru. Neměli jen prezentaci, ale paní asistentka Kalinovská
vytvořila i informační panel, který jsme si zatím mohli prohlédnout jen na monitorech.
Čtvrťáci se věnovali hrdinům českých pohádek a večerníčků. Každý se s nějakou postavou 
zosobnil a my musel hádat, kdo je. Radim se dokonce za svou postavičku oblékl. Jen je škoda,
že Radimovi neodstávají uši a nekoulel očima. Snadněji bychom uhodli, že je za Hurvínka.
Třeťáci nám představili Krtečka a jeho dobrodružství. Připomněli jsme si některé příhody a 
pro mě byla novinka, že se Krteček skamarádil s Pandou. Víme také, kdo Krtečka namaloval.
Prezentace se nám protáhly téměř o hodinu oproti plánu, a to jsme nedělali přestávky, takže na
druháky, kteří byli připojeni prostřednictvím své třídní učitelky, se nedostalo. Vím, že mají 
krásnou prezentaci o vesnicích, kde žijí. Každý prý dokonce složil sloku básničky na svou 
vesnici. Takže druháci nezoufejte, určitě si vaši prezentaci nenecháme ujít a při vhodné 
příležitosti nám ji musíte předvést.
Bylo to krásné a poučné dopoledne, po dlouhé době jsme se všichni mohli i vidět. Doufám, že
tak jako já, si i děti během tvorby prezentací uvědomily, v jaké výjimečné zemi žijí, že těžko 
najdeme obor, kde by se nějaký Čech neuplatnil a navzdory tomu, že jsme jen malou tečkou 
na mapě světa, jako národ se v něm neztrácíme.
Děkuji žákům i učitelům za jejich pečlivé přípravy.       Hana Aldorfová

 


