
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÚVOD 

 

 U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu, proběhla na naší 

škole řada akcí. Ve 2. čísle časopisu „Občasník“ se za nimi ohlédneme.  

1. Výtvarně historický projekt „MÁ VLAST V PROMĚNÁCH JEDNOHO 

STOLETÍ“.  

2. Orientační závod „BĚH ČASEM“. 

3. Životopisy významných prezidentů století. 

4. Časopis „Občasník“. 

5. Vernisáž výtvarných děl „MÁ VLAST V PROMĚNÁCH JEDNOHO STOLETÍ“.  

  



1.  „MÁ VLAST V PROMĚNÁCH JEDNOHO 

STOLETÍ“ 

 

 Cílem tohoto projektu bylo prezentovat jednotlivá období století ve 

výtvarné podobě. 

 Každá třída si vybrala desetiletí, na které vytvořila plakát. Tématem byly 

charakteristické rysy, jako je např. móda, sportovní události, literatura, film, 

umění, lidé... 

 Výtvory byly vystavovány na vernisáži, která se uskutečnila 26. 9. 2018 

v přízemí naší školy. Zde můžete vidět malou ukázku. 

  



  



2.  „BĚH ČASEM“ 

 

 Součástí Zahradní slavnosti, která se uskutečnila na závěr roku, byl 

orientační závod.  

 Mohly se ho účastnit jak děti, tak i rodiče s dětmi. Připraveno bylo 

několik tras, a to od té nejlehčí po opravdu těžkou. Kontroly se nacházely po 

celém venkovním areálu školy.  

 Zde jsou postřehy zúčastněných dětí: 

  Bylo to super! Moc mě to bavilo . 

Bylo to fakt dobrý. Běh jsem si užil. Těším se, jestli to bude i další rok. 

Bylo to super a taky moc zábavný. 

Orientační běh se mi moc líbil. I ta těžká obtížnost byla pro mě easy. 

Bylo to zábavné. Moc jsem si to užila. 

Bylo to zajímavé. Hodně jsem si to užila a doufám, že to ještě někdy bude . 

Mně se to líbilo moc. Hlavně s těma mapama. Bylo to prostě skvělý      . 

Některé kontroly byly fakt ukryté. Bylo to ale super! 



  



3.  ŽIVOTOPISY 

 

 Žáci vytvářeli životopisy významných prezidentů v rámci hodin 

informatiky. Snažili se využít veškeré naučené dovednosti k jejich realizaci.  

 Vybrané práce byly taktéž vystaveny na vernisáži, která proběhla u nás 

ve škole. Zde můžete vidět jeden z nich.  

  

Antonín Zápotocký 

Emil Hácha 

Gustav Husák 

Klement Gottwald 

Miloš Zeman 

Tomáš Garigue Masaryk 

Václav Klaus 

Edvard Beneš 

Antonín Novotný 



Antonín Zápotocký 

* 19. prosince 1884 Zákolany      

+ 13. listopadu 1957 Praha 

 K nejkontroverznějším krokům jeho prezidentského 

úřadování patří měnová reforma z roku 1953.  

 

 Byl československým komunistickým politikem, který se stal druhým 

československým komunistickým prezidentem po Klementu Gottwaldovi a pátým od 

vzniku samostatného Československého státu. 

 

   Dále byl odborovým předákem a později 

premiérem Československa. 

 

 Byl synem Barbory a Ladislava Zápotockého. 

Krejčího a známého českého socialistického novináře a 

funkcionáře.  

 

 Narodil se jako druhé z pěti dětí.   

 

 Vyučil se kameníkem a pracoval mimo jiné i na 

dostavbě KATEDRÁLY SV. VÍTA V PRAZE.  

 

 V roce 1910 se oženil s Marií Skleničkovou. 

 

 Během první světové války bojoval jako voják rakousko-uherské armády v Haliči, 

Srbsku a na italské frontě. 

 

 Vedle politické činnosti se věnoval i literatuře a publicistice. 



 

   

 


