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V Dubném před prázdninami putovali historií
V měsíci červnu, kdy si žáci užívají poslední předprázdninové dny a atmosféra na všech školách houstne, je
projektové vyučování příjemným zpestřením náročného závěru školního roku. I na Základní škole
v Dubném si žáci užili výuku dějepisu formou projektu s názvem „Křížem krážem historií“ a zúročili tak
učivo získané během deseti měsíců. Žáci šesté třídy se přenesli časem do pravěku, ukázali makety
pravěkých nástrojů a obydlí, oblékli se do kožešin, předvedli lov pravěkých zvířat, výrobu měděných šperků
a mnoho dalšího. Sedmá třída představila nejvýznamnější středověké panovníky naší země, husitské války,
ale i starodávné pověsti. Osmáci vybrali z novověkých dějin událost, která se zapsala do historie tragicky, a
to zkázu Titaniku, tělocvična školy se proměnila v palubu známé lodi a posádka z osmé třídy ji
kormidlovala. Žáci deváté třídy v letošním školním roce navštívili koncentrační tábor Osvětim a svoje
dojmy, fotografie a znalosti předali mladším spolužákům formou prezentace. Všichni žáci školy si tuto
formu výuky užili a už se těší na další téma v novém školním roce, tentokrát zaměřené přírodopisně a
zeměpisně.
Mgr. Hana Doležalová

Keltové – 6. A, foto BK

Středověk v českých zemích – 7. třída, foto HD
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Jak žili lidé v pravěku?
Třída VI. B nám ukázala, jaký byl život v pravěku.
Líbilo se mi, jak se o sebe lidé dokázali postarat, i když
neměli žádné ledničky, sporáky a tak dál. Živili se
masem, lesními plody, bylinami. Pokud se jim podařil
lov na mamuta, oslavovali tancem, při kterém uctili i
ulovené zvíře. Ženy a muži nosili kožešiny z ulovených
zvířat.
Děti v té době asi neměly tolik hraček, ale vystačily si.
Určitě si dělaly hračky ze dřeva, kamene a z kostí, které
jim zbyly od oběda.
Zajímaly nás také zbraně pravěkých lidí. Pazourky,
sekery, šípy, kopí.

foto BK

Zajímavý byl i vývoj pravěkých lidí. Nejdříve byli 120 cm vysocí. Měli mozek čtyřletého chlapce. Vědci
jim dali latinské názvy – třeba homo sapiens.
Pravěké ženy zatančily pravěký tanec. Kdo chtěl, mohl tancovat s nimi.
EliškaBreichová., Tereza Koklarová, Michaela Mikešová, Hanka Peterková, Vojtěch Hrdlička – III. A

Michaela Mikešová – III. A
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Fotoreportáž
foto BK
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Čím se živili Keltové?
Byli jsme u Keltů a tam se mi líbilo nejvíc, protože nám
říkali, jak se oblékali, co jedli a pili. Jedli cibuli, česnek,
obiloviny, maso měli také rádi.
Ukázali nám, jaké zbraně používali, když bojovali
s Římany. Byly to meče, šípy, štíty, které byly vysoké až
2 m a kterými se chránili. Když Keltové vyhráli, tančili
kolem ohně. Stavěli si domy-oppida. Víme, že zbytky
jednoho oppida se našly u nás u Třísova pod
Kletí.Vyráběli si různé náhrdelníky a náramky. Měli také
jiné náboženství, uctívali více bohů.
Keltové mě překvapili. Odpovídali jsme na otázky,
ochutnali jsme oříšky, kukuřičné placky. Na obličej nám
nakonec nakreslili bradku, knír nebo obojí.
foto BK

Zuzana Joklová, Barbora Návarová, Alena
Siegelbauerová, Ondřej Nový, EliškaLesniaková, Eliška Breichová – III. A

Eliška Breichová – III. A
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Fotoreportáž
foto BK
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Byli husité nebezpeční?
Znám husity z knížek a vím, že byli prohlášeni za
kacíře. Husité byli nebezpeční, odráželi křižácké
vojsko.
Jan Žižka, který je vedl, byl velmi krutý. Po jeho smrti
vedl husity Prokop Holý.
Posledním vůdcem husitů byl Jan Roháč z Dubé, který
byl zabit po dobytí hradu Sion nedaleko Kutné Hory.
Jan Pospíchal – III. A

foto HD

foto HD
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Fotoreportáž
foto HD
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Kdo může za potopení Titaniku?
VIII. třída nám vyprávěla o Titaniku, který byl ve své době největší lodí světa. Na délku měřila 269 m a na
šířku 28 m.
Jeli na něm hlavně bohatí pánové a dámy,
kteří byli ubytováni v 1. třídě. Ve 3. třídě
byli ti, co neměli moc peněz.
Líbilo se mi, jak se lidé v té době oblékali.
Šaty dam měly široké konce rukávů, byly
hodně nabírané s velkým výstřihem. Dámy
nosily klobouky. Pánové nosili vypasovaná
saka a vestičky, nechyběla ani kravata.
Tancovalo se na 3 nebo 4 doby, k tanci
hrála kapela. Na Titaniku bylo hodně
foto BK
kuchařů specialistů. Například masový a
omáčkový specialista, těstovinový specialista.Titanik měl 4 komíny, ale jeden komín byl falešný. Řídil jej
chytrý kapitán. Bohužel nechal dát na loď málo záchranných člunů, takže když Titanik narazil na ledovou
kru, došlo ke katastrofě.Zachránilo se zhruba 706 lidí, asi jedna třetina cestujících.
Alena Siegelbauerová, Timotea Najbrtová, Ondřej Nový, Michaela Mikešová – III. A

Timotea Najbrtová – III. A
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Fotoreportáž
foto BK
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VYHODNOCENÍ PROJEKTU
KŘÍŽEM KRÁŽEM HISTORIÍ
Žáci 3. – 5. ročníku oznámkovali všechny třídy II. stupně známkou od 1 do 5 a po
vypočítání průměru vyšlo toto pořadí:

1. místo

PRAVĚK ( 1,12)

VI. B

2. místo

KELTOVÉ ( 1,35)

VI. A

3. místo

TITANIC ( 1,47)

VIII. tř.

4. místo

STŘEDOVĚK ( 1,76)

VII. tř.

5. místo

OSVĚTIM

IX. tř.

Všem třídám II. stupně patří velký dík za přípravu i prezentaci.

