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100 let od vzniku republiky
1918 – 2018
Vážené paní učitelky, asistentky, vážení páni učitelé, milé žákyně a milí žáci,
touto cestou Vám chci ještě jednou poděkovat za účast na projektových dnech „100 let od vzniku
republiky“, které se konaly ve dnech 25. a 26. října 2018 v prostorách naší školy. Během těchto dní
jste se kreativně zapojili do aktivit, jimiž jste si připomněli významný mezník naší historie. Obzvlášť
chci poděkovat třídě 9. C, která pod vedením Mgr. Irmy Hejhalové, nacvičila a několikráte zahrála
divadelní představení přibližující těžké okamžiky zrodu republiky i euforii se vznikem republiky
spjatou. Velký dík vyjadřuji též Mgr. Jiřímu Zrzavému, jenž připravil výstavu artefaktů a zajímavé
povídání pro žáky prvního a druhého stupně na téma Škola před více jak 100 lety. Chválím i žáky 4. A,
5. A, 7. C, 7. A, 8. A a jejich třídní učitele za přípravu vystoupení v podobě hudebních, recitačních
pásem, dramatizace či videoklipů pro ostatní ročníky. Nezapomínám ani na Mgr. Pekařovou, která
připravila pro žáky 1. stupně komentovanou výstavu s názvem Kuchyně před 100 lety. Taktéž chválím
třídu 9. A, jež se pod taktovkou Mgr. Věry Králové ve spolupráci s třídními učitelkami druhých ročníků
podílela na realizaci projektového dne pro druháčky.
Velké děkuji patří i Mgr. Janě Doškové za její nemalý podíl na přípravě projektových dní.
Děkuji paní vychovatelce Pémové a Kopalové za vytvoření krásných plakátů k projektovým dnům.
Můj dík směřuje i k Vám, milí rodiče, kteří jste se přišli podívat na divadelní představení, k Vám, kteří
jste se v naší škole podíleli na jednotlivých výstavách či aktivitách s tematikou 100 let výročí
republiky.
Touto cestou také děkuji představitelům Města Roudnice nad Labem, konkrétně Ing. Františkovi
Padělkovi, Mgr. Jiřímu Řezníčkovi a panu Vladimíru Urbanovi zato, že nás v pátek 26. října 2018
poctili svou návštěvou a spolu s námi tak oslavili 100 let výročí vzniku republiky.
Ještě jednou Vám všem děkuji. Jsem ráda, že Vaše výtvory z projektového dne nám v prostorách naší
školy tento důležitý historický okamžik připomínají.
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