100. výročí vzniku republiky očima učitelek a
dětí MŠ U Roháčových kasáren
V letošním roce slavíme 100 let od vzniku Československa a tím pádem také 100 let od
vzniku republiky.
Jelikož jsme jako paní učitelky zjistily, že děti mají nejmenší povědomí o době první
republiky, zaměřily jsme se hlavně tedy na období mezi lety 1918 – 1938 a její
připomínku. Pro úplné nastínění dějin našeho státu, sáhneme ještě dál – praotec Čech,
Karel IV aj.
S dětmi si připomínáme důležité okamžiky, které formovaly naši zemi a život českých
a slovenských občanů.
Děti seznamujeme s dějinami Československa od roku 1918, přes rozdělení na 2
samostatné státy v roce 1993, až po současnost. Vyprávíme si o tom, jaké to bývalo
dříve, o tom, jak jsme žily my jako malé děti, na jaké pohádky jsme se koukaly a jaké
jiné písně jsme znaly. Seznamujeme je s dobovými pohádkami a ilustracemi.
Posloucháme hudbu ze starého gramofonu a seznamujeme je s naší státní hymnou.
Celý rok chceme děti systematicky vzdělávat, tak aby získaly co největší povědomí o
historii a současnosti České Republiky.
Vše přizpůsobujeme všem věkovým kategoriím dětí v naší škole, tj. od 3 do 7mi let.

Mapy:
Nedílnou součástí jsou také kartografické ukázky. V prostorách školky jsou umístěné
mapy ze všech dějinných etap Československé republiky.
- První republika
- Protektorát Čechy a Morava
- Druhá republika
- Česká republika
- Slovenská republika
- Česká republika
Na celkové mapě máme vyznačená zajímavá místa, která dětem představujeme.
Státní symboly:
Děti také seznamujeme se státními symboly a vysvětlujeme jejich důležitost a význam.
- vlajka
- korunovační klenoty
- lípa jako národní strom, státní znak
Historie:
Naším cílem v rámci tohoto výročí je děti seznámit s historií naší země, počínaje
prvním prezidentem T. G. Masarykem a konče novodobými prezidenty České
republiky. Děti se snažíme seznámit s významnými lidmi, kteří ovlivnili a ovlivňují chod
naší země. Seznamujeme se s významnými osobnostmi z oblasti vědy, politiky, sportu
a to tedy jak z historie, tak ze současnosti.
Posloucháme hudbu ze starého gramofonu a seznamujeme je s naší státní hymnou.

Projekty:
S dětmi systematicky pracujeme již od začátku školního roku a zde je malý výčet již
vyhotovených prací a projektů, které v naší mateřské škole vznikly.
1) Papírový strom
- ve čtvrtek 27. 9. proběhne v areálu školy slavnostní vysazení lípy, tedy našeho
národního stromu
- tato událost nás přivedla k nápadu, že vytvoříme lípu z papíru v prostorovém
provedení, který bude tento národní strom zobrazovat
- na tomto objektu pracovala bez výjimky celá škola včetně první třídy
- tento strom nyní zdobí prostor školy a najdeme na něm výtvarně zpracované lipové
listy vytvořené různými technikami a styly
2) Výtvarná koláž - Lípa
- ze starých i nových časopisů sestavená koláž lípy
3) Poslech dobové hudby
- s dětmi posloucháme hudbu, která kopíruje celých 100 let existence naší republiky
- děláme tedy průřezy přes první republiku, tj tvorbu z šedesátých let až po současnost
- zároveň se snažíme dětem pouštět hudbu od významných českých skladatelů
- výběr z hudebních děl:
- R. A. Dvorský
- Bedřich Smetana – Má Vlast
- Semafor – tvorba Jiřího Suchého
- Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

4) Retro výstava
- v celé mateřské škole je možno vidět ukázky starých věcí, které prošly za dobu 100
let patrným vývojem
- jedná se o věci běžné potřeby, které v jiné formě a v jiném designu známe i dnes
- vystavené předměty:
- staré skleněné lahve
- hasičská helma
- krabice od kakaa
- konferenční stolek
- kleště na cukr
- půllitry
- háčkované rukavice
- gramofon + gramofonová deska
- starý obraz ve starém rámu
- žehlička
- portrét prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka
- dobová panenka na hraní a jiné hračky
- boty
- staré plechovky
- dobové oblečení
- atletické tretry
- dobové hračky
- ošatky a jiné nádobí
- dobové lyže
- rádio
- telefon
- formy na pečení
- váhy
5) Vysazení stromu – lípy – na školní zahradě
- účastní se všechny děti a mohou přijít I jejich rodiče
- společně se zahradníky děti pomohou zasypat kořeny a tak strom ukotvit
- zazpíváme si oblíbenou píseň T.G.K. – Ach, synku, synku
Těmito akcemi a projekty bychom kolektivně rády s dětmi a rodiči oslavili tak
významné výročí.

