
 

 

Den české státnosti ve 2. třídě - 27. 09. 2021 

 28. září si užíváme volna. Děti nechodí do školy a rodiče nejsou v práci. 

Ale proč? 

28. září slavíme Den české státnosti – 

státní svátek, který nám připomíná 

svatého Václava. Toto datum připadá na 

den jeho smrti. 

Jeho život není doložen velkým 

množstvím historických dat a faktů. 

Hlavní zdroj poznatků o Václavově životě 

představují dobové legendy. Přesto však 

v našich končinách převažuje pohled na 

svatého Václava jako na jednu ze 

zásadních postav české národní hrdosti. 

Žáci naší školy si v pondělí vyzkoušeli vyučování netradičním způsobem. 

Každá třída si se svou paní učitelkou či paní asistentkou tento projektový den 

užila po svém.   

Druháci se ráno jako obvykle sešli ve své třídě. Někteří žáci si s sebou do 
školy přinesli svůj mobilní telefon s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Nejdříve 
se s ní naučili správně pracovat. Následovalo seznámení s osobou sv. Václava 
v podobě prezentace, krátkého videa a komiksů. Každý žáček velmi pozorně 
naslouchal tomuto vyprávění. Zaujalo je především obydlí Přemyslovců, způsob 

života, smrt Václavovy babičky 
Ludmily i smrt jeho samotného. 
Velmi zajímavou informací pro 
žáky bylo zjištění, že 
Svatováclavská koruna je 
zhotovena ze zlata, zdobí ji 96 
drahokamů, mimo jiné také 
jedny z největších safírů na 
světě. Lemuje ji 20 perel. I 
s ostatními korunovačními 

klenoty je uložena v Chrámu sv. Víta. Korunní komora je uzavřena sedmi zámky, 
ke kterým mají po jednom klíči představitelé českého státu a katolické církve. 



 
 

 Teprve po svačině mohla začít ta správná zábava. Děti totiž čekala 

svatováclavská bojovka. 

V areálu školy měli druháci 

rozmístěno třináct stanovišť 

s úkoly. Své odpovědi na otázky 

si zapisovali do tajenky. Pokud si 

nebyl některý z žáků úplně jistý, 

mohl využít svůj mobilní telefon 

a správnou odpověď si ověřit 

pomocí čtečky QR kódů. Nikdo 

tak nemusel být smutný z toho, 

že by se mu nepodařilo odhalit tajenku. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Čas nám rychle ubíhal a děti ještě čekala výtvarná dílnička. Zde si vyrobily 

sv. Václava na koni a vybarvily si tematické obrázky. Ze všech svých získaných 

materiálů a pracovních listů si každý žáček vytvořil knížku.  

 A co na to druháci? 

„Byl to suprovej den.“ 

„Chtěla bych se takhle učit pořád.“ 

„Bylo dobrý, že jsem si mohla vzít do školy mobil.“ 

„Líbila se mi bojovka. Dobrý bylo, že když jsem si nevěděla rady, mohla jsem si 

vzít mobil.“ 

 Druháci si společně s paní učitelkou i s paní asistentkou Den české 

státnosti náramně užili. Věřím, že se nám opět brzy naskytne příležitost 

projektových dnů, kdy se žáci učí formou hry. 

       Mgr. Michaela Vejšická 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 


