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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

MĚSÍČNÍK 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

10. číslo/ Říjen 2015 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu podzim a s ním měsíc říjen, který sebou přináší mnoho 

barev. Je to měsíc barevných listů, zkracujících se dní a tažných 

ptáků. Listy stromů a keřů začínají opadávat. Vrcholí odlet 

ptáků, přilétají hejna zimujících havranů. 

V měsíci říjnu se tradičně slaví posvícení, což je slavnost 

posvěcení kostela. K posvícení patří posvícenské koláče, místní 

speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. 

V tomto Měsíčníku najdete ohlédnutí za měsícem září, 

zvyklosti spojené s posvícením, vrátíme se k vývoji školství, 

protrénujeme paměť. Také se seznámíme s historií hraček. 

 

V říjnu Vás také budou navštěvovat praktikantky. 

 

Sluníčkové podzimní dny Vám přejí Vaše sociální pracovnice 

Eva Plívová, Dana Matoušková 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8D
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LETOŠNÍ ŘÍJEN JE V DOMOVĚ MĚSÍCEM 

RADOSTI I MĚSÍCEM MALOVÁNÍ 

Proč radosti? Především proto, že v průběhu října namontujeme 

na omítku u vchodu do Domova velkou keramickou vážku. 

Bude to symbol, že náš Domov se zvláštním režimem (tedy 

budova A) získal od České alzheimerovské společnosti 

certifikát kvality Vážka. Tři auditorky více než měsíc studovaly 

naše záznamy a pak celý jeden den na místě zkoumaly naši 

práci. Výsledkem je obrovský úspěch – náš Domov se 

zvláštním režimem se zařadil do poměrně úzké skupiny 

nejkvalitnějších zařízení v České republice. 

Náš Domov čeká v říjnu opět malování. Budeme pokračovat ve 

výmalbě pokojů v budově B a rovněž v malování chodeb. 

Věřím, že přechodné nepohodlí nám nepokazí náladu. Malovat 

se musí, známe to všichni – a nikdo nemaluje ve svém bytě rád, 

protože je s tím spojený nepořádek. 

V příštím roce bychom rádi shromáždili první finanční 

prostředky na výstavbu komunitního centra, kde bychom se 

setkávali společně, třeba při vystoupeních, při bohoslužbách, 

ale také třeba v rámci rodinných návštěv. Prosklené komunitní 

centrum by mělo vyrůst na trávníku vedle fontány u hlavního 
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vchodu – záleží to ovšem na tom, jestli se nám podaří od státu 

či od dárců získat dostatek investičních prostředků.  

S fontánou u vchodu souvisí ještě jedna záležitost – trámová 

konstrukce (pergola) za fontánou už s léty ztrouchnivěla a bude 

potřeba ji na podzim odstranit. Na jaře ji pak nainstalujeme 

zpět, buď opravenou, nebo novou. 

A v měsíci říjnu připravíme rovněž schůzi obyvatel. 

Potřebujeme se s vámi setkat, abychom oznámili změny 

v platbách za stravování, které se budou týkat diabetické diety.  

Mám také zprávu pro obyvatele pokojů v prvním a druhém 

podlaží budovy B, kterým vzrostlé stromy za okny výrazně 

zadržují denní světlo. Požádali jsme město o souhlas 

s vykácením části stromů a jejich nahrazení živým plotem. 

Několik stromů chceme ponechat kvůli pěknému výhledu 

z pokojů v horních podlažích.  

Přeji všem pěkný říjen! 

Jan Vojvodík, ředitel 

 

 

Plánované komunitní centrum 
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Ohlédnutí za měsícem září 
„Plníme přání seniorům v Domově důchodců Ústí nad Orlicí“ 

17. 09. 2015 proběhlo slavnostní zahájení projektu 

Mezigeneračního soužití. Díky společnosti Sodexo a úspěchu 

v programu Plníme přání seniorům jsme mohli zakoupit 

společenskou hru Člověče, nezlob se! Ve spolupráci s MŠ Na 

Výsluní tak společně můžeme naplňovat cíl projektu, kterým je 

především vzájemné předávání radosti a moudrosti napříč 

jednotlivými generacemi. Počasí nám přálo, hra probíhala 

v přátelské atmosféře, i přesto, že to chvílemi bylo „drama“ . 

Vítězi se nakonec staly všechny děti, které si z našeho 

společného setkání odnášely čokoládové medaile. Všem 

zúčastněným dětem a 

pedagogickému týmu děkujeme 

za příjemně strávené dopoledne. 
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„Zahrádka na terase“ 

V květnu jsme si do kyblíků na 

terase vysadili rajčata. 

V průběhu dalších měsíců jsme 

je pečlivě zalévali, vyvazovali, 

plevelili a bojovali se mšicemi. Na konci léta jsme se dočkali 

bohaté úrody a sklizeň probíhala 

až do konce měsíce září. Rajčata 

chutnala výtečně hlavně na 

jednohubkách. 
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30. 09. 2015 - Setkání s rodinami při příležitosti                                

                         9. Sportovního odpoledne 

 

 

 

 

 

Počasí nám moc nepřálo. 

Přesto sportovní disciplíny 

úspěšně zdolalo 50 sportovců. Za což byli náležitě oceněni 

nejen medailí, ale také teplým párkem a společným posezením 

v prostorách jídelny. 
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Co nás čeká v říjnu 

07. 10. 2015 od 8.30 hod – schůze obyvatel na 

jídelně 

 

21. 10. 2015 od 13.30 hod – Kavárnička na téma 

Hračky a hry našeho dětství 

 

25. 10. 2015 ve 3 hod – Končí letní čas 

Na letní čas se přechází každý rok poslední neděli v březnu v 

02:00:00 na 03:00:00. K návratu na zimní čas dochází 

poslední neděli v říjnu v 03:00:00 na 02:00:00. Letní čas platí 

ve všech státech Evropy kromě Islandu, Ruska, Běloruska, části 

Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky. 

ve 3.00 hodiny ráno posuneme 

hodiny o 1 hodinu nazpět  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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 Teplý říjen - studený listopad. 

 Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně  

        studený. 

 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 

 Krásný říjen - studený leden. 

 Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá  

        zima.   

    Když v říjnu blýská, zima plíská. 

 

 

 

 

15. 10. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 

16. 10. Svatý Havel češe se stromů poslední jablko. 

17. 10. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje. 
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Říjen je desátým měsícem roku podle 

Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho 

české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název 

October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského 

kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je začátkem 

října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. V tomto 

měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v 

českých zemích se tradičně slaví posvícení.  

Posvícení  

(na Moravě hody, ve Slezsku krmáš/krmaš) 

Pochází z něm. Kirchweih, "posvěcení 

kostela") je vzpomínková slavnost na 

posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ 

znamená totéž co „posvěcení“. 

Dostavba kostela byla pro obec 

mimořádná událost, protože jeho 

stavbě obyvatelé věnovali mnoho peněz a práce. Když se stavba 

dokončila, nemohl se kostel hned použít pro výkon bohoslužeb. 



11 
 

Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské 

sféry a posvěcením jej určit pro služby Bohu.  

Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, 

které je označováno termínem 

dedicatio. Výročí posvěcení 

chrámu bývala vždy velmi 

slavnostně připomínána. Jejich 

průběh byl podobný jako průběh 

oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je kostel 

zasvěcen), patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a 

někde dokonce splývají pojmy 

pouť a posvícení. U některých 

kostelů, zejména farních, se 

slavilo v jinou dobu dedicatio a 

v jinou patrocinium. 

Obvyklými zvyklostmi 

posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční 

zábavy a průvody s maskami. V některých regionech při této 

slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, kačer nebo 

kohout. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu 

v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav 

posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hody_Bohuslavice_7.11.2009.jpg
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císař Josef II roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí 

říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje 

také často používaný termín Havelské posvícení. V nové době 

v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále 

tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den 

známého data. Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení 

říká hody a celý svátek organizuje tzv. stárek a stárka, tj. 

zvolený mládenec a dívka.  

Posvícení bylo přehlídkou velice pracně zhotovených a 

ozdobených koláčků. Každý kraj 

měl své vlastní recepty. Koláčky 

byly kulaté, čtvercové nebo 

obdélníkové. Například na 

Berounsku byly vyhlášené koláče 

s několika vrstvami „nádivky“. Chodské koláče s jejich 

nezaměnitelným zdobením zná každý. Používali se povidla, 

tvaroh, mák, marmeláda, 

dozdobené rozinkami, mandlemi. 

Na některých místech se pekl 

hranatý koláč na celém plechu. 

Na Plzeňsku se pekl tzv. 

skládanec nebo skládanice, což 
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bylo koláčové těsto, rozprostřené na celém plechu, na které se 

nanesla maková nádivka, poté se na ni dala další vrstva těsta, 

navrch se namazal tvaroh a kolem dokola podél plechu se upletl 

třípramenný copánek. Celé dílo se dozdobilo rozinkami a 

mandlemi. V Čechách platívalo, že čím menší koláče, tím 

slavnostnější. 
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HISTORIE HRAČEK 

Hračky jsou zřejmě staré jako 

lidstvo samo. Archeologické 

nálezy ukázaly, že si s nimi 

hrály děti už ve starověkém 

Egyptě nebo Číně. Písemné 

zprávy o nich máme i z antiky. Řecké děti znaly panenky, 

miniaturní vojáčky, káču nebo jojo. Tato hra byla vyobrazena i 

na tehdejších amforách. Oblíbenou hrou dětmi i dospělými ve 

starověkém Římě byly kostky. 

Mnoho her a hraček, které bývají 

považovány za ryze evropské, je 

původem z Orientu, především 

z Číny. Jde například o karty, 

šachy, švihadlo nebo létající 

draky. Ve středověku jezdili rytíři na koni, děti je napodobovaly 

a s oblibou si hrály na rytíře 

s dřevěným koníkem na malé tyči. 

Křížové výpravy do Svaté země 

významně ovlivnily i herní 

kulturu v Evropě. Na západ se 

tehdy z Orientu dostávají 
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společenské hry. Jedním z nejstarších dokumentů o 

společenských hrách je „Kniha her“ z roku 1283 napsaná na 

dvoře kastilského krále Alfonse X. Na obrazech Pietera 

Brueghela staršího se často objevují hry a hračky 

v nejrůznějších podobách. Jeho obraz s názvem Dětské hry 

pocházející z roku 1560 je přímo 

dokumentem o historii hraček, 

protože je na něm znázorněná 

většina dětských her tehdejší 

doby. Od 16. století se hračky 

začínají vyrábět ve velkém. Jsou 

určeny dětem šlechticů a bohatých měšťanů. Centrem výroby 

se stávají německé oblasti Svaté říše římské včele 

s Norimberkem. 17. století je obdobím domečků pro panenky a 

cínových vojáčků. Hračka se 

kupuje stále výjimečně, neboť je 

to přece jen dražší záležitost. 

Děti z méně majetných či 

venkovských rodin si hrají 

s hračkami, které jsou jim schopni 

vyrobit jejich rodiče nebo prarodiče vyřezáním ze dřeva anebo 

ušitím z kousků látky. Zlom přichází až s nástupem průmyslové 
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revoluce, která umožňuje masovou výrobu hraček a tím i jejich 

nižší cenu. Hračky se tak stávají dostupné i pro děti z chudších 

domácností. Průmyslová revoluce 

sebou přináší nejen nové vynálezy 

ale i nové hračky. Začínají se 

vyrábět miniaturní parní stroje, 

vláčky, autíčka a další převratné 

technické vymoženosti. Hračky se stávají zmenšeninou světa 

dospělých a pomáhají dětem pochopit jak tento svět „velkých“ 

funguje. Přelom 19. a 20. století 

byl skutečnou „zlatou érou“ 

hračkářského průmyslu. 

Holčičky v této době dostávají 

různé typy panenek, kuchyně a 

pokojíčků, šití a vyšívání a dalších 

hraček, které je připravují na budoucí roli maminek a 

hospodyněk. Chlapci se mohou těšit s hračkami zaměřenými 

technickým a vojenským 

směrem. Různé typy 

konstruktivních stavebnic, 

vojáčci a hrady, mechanické 

hračky, šlapací autíčka a mnoho 
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dalších. Zároveň však vzniká hnutí na podporu rukodělně 

vyráběných dřevěných hraček (např. firma Blank v Ústí nad 

Orlicí) a zároveň je tu snaha o umělecké ztvárnění hračky 

(sdružení výtvarných umělců Artěl v Praze). Ve 20. století také 

dochází ke změně pohledu na hračku z hlediska psychologie, 

sociologie a pedagogiky jako na svébytný a specifický předmět 

rozvíjející osobnost dítěte. Při výrobě hraček se uplatňují nové 

materiály a klasické hračky se objevují v novém, atraktivním 

pojetí (např. Lego, panenka Barbie, Rubikova kostka). 

 

Panenky  
Většina holčiček si dětství bez oblíbené 

panenky na hraní ani neumí představit. 

Po celá staletí tuto funkci plnil špalík dřevo s nahrubo 

vyřezaným tvarem figurky zabalený do kusu plátna. Koncem 

15. století vznikla v německém Norimberku první manufakturní 

výroba panenek – dřevo bylo 

malované a oblečeno v šatičkách. 

V 17. století prošly panenky 

obrovským vývojem – jejich hlavičky 

z pálené hlíny dostaly jemnou glazuru, 

objevily se skleněné oči a paruky ze skutečných lidských vlasů. 
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V této době se objevují i panenky lité z vosku. Už tehdy plnila 

nejen funkci hračky pro děti, ale 

slouží také jako model pro 

předvádění šatů. Panenka stále 

představuje dospělou ženu – 

v podobě nemluvněte se začíná 

prosazovat až na začátku 20. století. V roce 1810 se objevila 

další inovace – hlavičky panenek se 

začaly vyrábět lisováním z rozemleté 

papírové hmoty tzv. „papírmašé“. 

Bylo to levné a velice efektivní, 

protože se hmota dala tvarovat do 

nejmenších detailů. V polovině 19. století se začal používat 

ohebný kloub a panenky začaly pohybovat končetinami. 

Postupně se objevují nové materiály – porcelán, celuloid a 

guma. Po druhé světové válce je tu umělá hmota – vinyl – levný 

a pro výrobu panenek téměř dokonalý 

materiál. Hračkářský 

průmysl panenek 

se rozjel na plné obrátky. 
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Plyšový medvídek 

Na počátku výroby plyšových hraček stál medvídek Teddy. 

Přesto, že se první plyšoví medvídci vyráběli v Německu už 

před rokem 1900, jejich skutečnou proslulost přinesl až rok 

1903 v USA. Tehdy si prodejce 

hraček pan Michton přečetl 

v novinách článek o tom, jak 

prezident Theodor Roosevelt při 

lovu odmítl zastřelit nabízené 

medvídě a lov opustil. Pan Michton článek vystřihl a vložil do 

výlohy společně s plyšovými 

medvídky a s velkým nápisem 

„Teddy Roosevelt – ochránce 

medvídků.“ Zájem o medvídky 

stoupl natolik, že byla zahájena jejich 

výroba přímo v USA. Po čase Michton požádal prezidenta, zda 

by hračky mohly nést jeho jméno. Ten souhlasil s podmínkou, 

že toto jméno nebude registrované a všichni výrobci jej budou 

moci volně používat.   

V současnosti jsou velmi vyhledávané hračky starého typu 

v novém provedení. 
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Vývoj školství - pokračování 

Rakousko – Uhersko 

Školství v Rakousko-Uhersku se 

nacházelo ještě v polovině 18. století 

ve velmi neutěšeném 

stavu. Císařovna Marie 

Terezie podle vzoru protestanského Pruska započala  

s reformami, které odpovídaly i postupnému 

růstu manufakturní a strojové výroby a filozofii osvícenství. 

Marie Terezie pověřila přípravou školské reformy pruského 

opata Johanna Ignaze Felbigera. Felbigerova reforma byla na 

svou dobu velmi moderní. V platnost vstoupila vydáním 

Všeobecného školního řádu pro německé normální, hlavní a 

triviální školy ve všech císařských dědičných zemích 6. 

prosince 1774. Zimní kurz na venkovských školách začínal 1. 

prosince a trval až do konce března. Letní kurz začínal 

pondělkem po první neděli velikonoční a končil koncem září. 

Návštěva škol nebývala kvůli využívání dětské práce velká a 

pracující žáci od devíti do dvanácti let byli proto osvobozeni od 

školní docházky. Školy poskytovaly vzdělání nejen chlapcům, 

ale také dívkám. S novým tereziánským školským zákonem 

vyšel v roce 1774 také nový slabikář Johanna Ignaze Felbigera 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manufaktura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Ignaz_Felbiger
https://cs.wikipedia.org/wiki/1774
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ABC- (Slabikář pro školní potřebu císařsko-královských států), 

který císařovna Marie Terezie jako jediný pro výuku čtení v 

rakousko-uherských školách povolila a vycházel ve velkých 

nákladech až do roku 1851. V roce 1775 byl vydán v českém 

jazyce. Slabikář neobsahoval z pedagogických a metodických 

důvodů žádné ilustrace. I když jisté hledisko zde hrála i finanční 

otázka. V roce 1817 vyšel pro venkovské školy slabikář. 

Povinná školní docházka začínala podle říšského školského 

zákona (tzv. Hasnerův zákon) z roku 1869 v 6 letech a trvala po 

dobu 8 let jak pro chlapce, tak i pro dívky. Novela říšského 

zákona z roku 1883 přinesla z povinné školní docházky 

možnost úlev. Základní školství se dělilo na 2 stupně: školu 

obecnou a školu občanskou (měšťanskou). Obecné školy 

navštěvovaly děti v prvních pěti letech školní docházky (6–11 

let) a v dalších třech letech děti, které nepokračovaly ve studiu 

na školách občanských nebo středních. Na obecných školách 

vyučoval třídu zpravidla jeden učitel. Náboženství, ruční práce 

nebo nepovinný předmět (čeština) měl na starosti zvláštní učit

el. Výuku náboženství zastávali v obcích místní faráři.  

Československo 

Čs. vláda nepřijala žádný zákon, který by změnil školský 

systém rakousko-uherské monarchie. Snažila se ale po celou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1851
https://cs.wikipedia.org/wiki/1775
https://cs.wikipedia.org/wiki/1817
https://cs.wikipedia.org/wiki/1869
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katechismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1%C5%99
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dobu upravit dějepisný obsah výuky. Pozornost věnovala 

dějinám Slovanů a značně omezila dějiny rakouské a německé, 

zejména zkrátka přišel dějinný 

výklad o habsburské dynastii. V 

roce 1920 vyšla Ústava č. 

121/1920 Sb., jejíž součástí byl i 

jazykový zákon. První větší 

změny přinesl v roce 1922 tzv. malý školský zákon.  Zákon 

zrušil úlevy z povinné školní docházky, zavedl společné třídy 

chlapců a dívek na všech stupních škol, zrovnoprávnil učitele a 

učitelky. Nadále všechny děti od 6 do 11 let navštěvovaly 

obecnou školu a pokračovaly na vyšší obecné škole, na škole 

měšťanské (občanské) či na jedné ze středních škol. Obce 

mohly také při měšťanských školách zřizovat jednoroční kurzy 

tzv. čtvrté třídy. Mládež ve věku od 14 do 16 let (pokud 

nestudovala na pokračovacích školách živnostenských, 

kupeckých, lidových školách hospodářských nebo na jiných 

školách vyšších a odborných) navštěvovala povinně 

pokračovací školy nebo kurzy při školách obecných či 

občanských. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1922
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Školní docházka ve Třetí říši a protektorátě 

Povinná školní docházka na územích přiřazených 

po Mnichovu k Třetí říši se řídila Říšským školským zákonem 

z 6. července 1938. Pro všechny děti, které k 30. červnu dosáhly 

6. roku, začínala s počátkem školního roku také povinná školní 

docházka na národních školách. Děti, které dosáhly v rozmezí 

1. července - 30. září 6. roku, mohly navštěvovat školu na 

žádost rodičů, pokud tomu odpovídal jejich duševní a tělesný 

stav. Po malých úpravách z roku 1941 se stala školní docházka 

povinná pro všechny děti, které dosáhly 6. roku během 

kalendářního roku a povinně navštěvovaly národní školu 

(Volksschule), pokud nedocházely na hlavní školu 

(Hauptschule) nebo pokud nebylo dostatečně postaráno o jejich 

vzdělávání a odbornou přípravu jinak.  

Protektorátní školství zpočátku přejímalo školský 

systém Československé republiky, kde mohl být zřizovatelem 

školy stát, orgány místní samosprávy, soukromý subjekt 

či církev. Vedle českých škol existovaly i školy německé, 

polské, maďarské, židovské apod. Od léta 1942 (po uzavření 

židovských škol) se dělilo školství z hlediska národnostního na 

české a německé. České školství mělo vychovávat českou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
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mládež k loajálnímu postoji vůči Velkoněmecké říši a národně 

socialistické ideologii. Od roku 1941 docházelo k výběru žáků 

na měšťanskou školu. Kdo se na 

měšťanskou školu nedostal, 

dokončoval povinnou osmiletou 

školní docházku na škole 

obecné. Děti českého původu 

mohly po přezkoušení rodinného prostředí (rasovém, 

zdravotním, politickém i sociálním) navštěvovat i školy 

německé a to za předpokladu, že jejich počet nepřekročil jednu 

čtvrtinu počtu žáků ve třídě. 

 Školní docházka v ČSR po druhé světové válce 

Největší devastací prošlo školství za vlády komunistů. Neustálá 

snaha připodobnit školský systém sovětskému modelu a 

zajišťování přístupu na vysoké školy dělnické třídě 

zjednodušeným procesem k dosažení maturitní zkoušky, vedly 

k mnoha školským reformám. 

 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty 

sám.“  

Neznámý autor 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
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TRÉNUJEME PAMĚŤ 

 Památky a města 

 

Správné odpovědi 

naleznete na poslední 

straně Měsíčníku. 

1. Paříž a) Malá mořská víla 

2. Benátky b) Kreml 

3. New York c) Rybářská bašta 

4. Budapešť d) Big Ben 

5. Vídeň e) Fontána di Trevi 

6. Petrohrad f) Zeď 

7. Athény g) Eiffelova věž 

8. Drážďany h) Prado 

9. Madrid i) Dóžecí palác 

10. Londýn j) Zwinger 

11. Brusel k) Socha svobody 

12. Moskva l) Čurající 

chlapeček 

13. Řím m) Akropolis 

14. Kodaň n) Schönbrunn 

15. Berlín o) Ermitáž 
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SMĚJEME SE 

Ve školce si povídají tři chlapečci o tom, jak přišli na svět. 

"Mne přinesl čáp," svěřuje se první. 

"Mne zase vrána," objasňuje tajemství svého zrození druhý. 

"Hmm my jsme chudí," pokrčí rameny třetí. "Náš táta si 

všechno musí udělat sám." 

 

Při hodině tělocviku si žáci 

lehají na záda a napodobují jízdu na kole. 

"Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?" 

"Zrovna jedu z kopce." 

 

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá 

žádné znalosti. 

Otec připíše: Proto chodí do školy. 

 

Jak se jmenovala žena, kvůli které se ve starém Řecku vedla 

slavná bitva? ptá se učitelka Heleny. 

Nevím. 

No přece jako ty. 

Cože? Kropáčková? 
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POUŽITÉ ZDROJE: 

https://www.google.cz/search?q=ta%C5%BEn%C3%AD+pt%C3%A1ci&rlz=1C1GIGM_en

CZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ

_AUoAWoVChMIiLLCr_abyAIVy7YaCh3sgQa3#imgrc=B0Ob3UdLb7G1ZM%3A 

 

http://www.zmenacasu.eu/ 

 

https://www.naplanuj-to.cz/zmena-casu/?tpl=PAGE-zmena-casu 

 

http://www.muzeumhracek-rk.cz/historie-hracek/ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posvícení 

 

http://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/posviceni-a-hody/posvicenecka-rikadla 

 

https://www.google.cz/search?q=posv%C3%ADcensk%C3%A9+kol%C3%A1%C4%8De&rl

z=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&sa=X&ved=0CCkQ7AlqFQoTCMPS6OWanMgCFYs7GgoddVIETQ&dpr=1 

 

http://www.pranostika.cz/rijen.html 

 

http://www.astrohled.cz/clanky/zvyky-a-tradice/mesic-rijen/ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinn%C3%A1_%C5%A1koln%C3%AD_doch%C3% 

 

http://citaty.net/citaty-o-skole/ 

 

https://www.google.cz/search?q=%C5%99%C3%ADjen&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&e

spv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoA

WoVChMIk-G_zomeyAIVQVoUCh0VpQxG&dpr=1 

 

 

Správné odpovědi kvízu: 

 

1g; 2i; 3k; 4c; 5n; 6o; 7m; 8j; 9h; 10d; 11l; 12b; 

13e; 14a; 15f. 

http://www.zmenacasu.eu/
https://www.naplanuj-to.cz/zmena-casu/?tpl=PAGE-zmena-casu
http://www.muzeumhracek-rk.cz/historie-hracek/
https://www.google.cz/search?q=posv%C3%ADcensk%C3%A9+kol%C3%A1%C4%8De&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCkQ7AlqFQoTCMPS6OWanMgCFYs7GgoddVIETQ&dpr=1
https://www.google.cz/search?q=posv%C3%ADcensk%C3%A9+kol%C3%A1%C4%8De&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCkQ7AlqFQoTCMPS6OWanMgCFYs7GgoddVIETQ&dpr=1
https://www.google.cz/search?q=posv%C3%ADcensk%C3%A9+kol%C3%A1%C4%8De&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCkQ7AlqFQoTCMPS6OWanMgCFYs7GgoddVIETQ&dpr=1
http://www.pranostika.cz/rijen.html
http://www.astrohled.cz/clanky/zvyky-a-tradice/mesic-zari/
http://citaty.net/citaty-o-skole/
https://www.google.cz/search?q=%C5%99%C3%ADjen&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIk-G_zomeyAIVQVoUCh0VpQxG&dpr=1
https://www.google.cz/search?q=%C5%99%C3%ADjen&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIk-G_zomeyAIVQVoUCh0VpQxG&dpr=1
https://www.google.cz/search?q=%C5%99%C3%ADjen&rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIk-G_zomeyAIVQVoUCh0VpQxG&dpr=1

