
Projektový den „Ve znamení osmiček aneb zásadní mezníky v české 

historii“ 

Osmičky hrají v dějinách českého národa zajímavou roli. 

Letopočty, na jejichž konci stála osmička, se téměř pravidelně 

zapisovaly do osudů českého státu. Série doložitelných 

osudových roků začíná roku 1108 vyvražděním rodu Vršovců 

a zatím končí vítězstvím české hokejové reprezentace 

v Naganu, což byla jistě událost národního významu. 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 proběhl na naší Základní škole 

Lochovice projektový den „Ve znamení osmiček - aneb zásadní 

mezníky české historie“. Cílem bylo žákům připomenout osm 

významných výročí, které se podstatně zapsaly do dějin českého 

státu. Na jeho realizaci se aktivně podíleli žáci i pedagogové. 

Během dopoledního programu absolvovali žáci putování po osmi 

stanovištích, na kterých plnili různorodé úkoly pod vedením svých 

starších spolužáků z 9. a 8. ročníku. Postupně si tak připomněli 

události jako je vznik Československa v roce 1918, o dvacet let 

později přijetí Mnichovské dohody a o dalších deset let později 

uskutečněný komunistický převrat 1948. Osmiček v českých 

dějinách bylo však daleko víc, proto si děti udělaly výlet v čase 

až do 13. století, kdy v roce 1278 padl v bitvě na Moravském 

poli Přemysl Otakar II., pak do roku 1348, v němž byla 

založena Karlova univerzita. Roku 1618 se žáci poučili o druhé 

pražské defenestraci a nezapomněli jsme ani na rok 1848, který 

je v Evropě označován jako revoluční. Žáci tak rozvíjeli 

kompetence k učení, vzájemnou spolupráci, kritické myšlení a 

kreativní dovednosti (list Karlu IV. psaný tradičním husím 

brkem), i sportovní obratnost při nácviku charlestonu. Součástí 

celého dne bylo také vyhodnocení Běhu za republiku v 

symbolické délce 100 m. Vítězové jednotlivých kategorií si 

odnesli medaile i drobnou odměnu. V závěru pak všichni žáci 

ověřili svoji pozornost a znalosti při vyplňování krátkého testu.  

Věříme, že projektový den splnil veškerá očekávání a žáci si 

odnesli mnoho nových poznatků. 
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