
Příloha č. 1 -  Tajenka 

    Tajenka   

 

           

                   

   CH L U M E C         1. Město, ve kterém chodím do školy. 

  K A R L O V A   K O R U N A  2. Zámek v Chlumci n. C. 

      J A N A        3. Jméno vaší paní učitelky. 

     B E R N A R T O V Á   4. Příjmení paní ředitelky. 

                    

     P Š T R O S       5. Největší suchozemský pták. 

      K L A U S       6. Současný český prezident. 

S M E T A N O V A         7. Ulice, ze které vstupuji do školy. 

 U CH Y T I L           8. Starosta Chlumce nad Cidlinou. 

    P R A H A         9. Hlavní město ČR. 

                   

            

   Tajenka       

            

                

 

1. Město, ve kterém chodím do školy. 

                               2. Zámek v Chlumci n. C. 

                     3. Jméno vaší paní učitelky. 

                           4. Příjmení paní ředitelky. 

                    

                       5. Největší suchozemský pták. 

                      6. Současný český prezident. 

                          7. Ulice, ze které vstupuji do školy. 

                        8. Starosta Chlumce nad Cidlinou. 

                      9. Hlavní město ČR. 



Příloha č. 2 – Plánek areálu školy 

 



Příloha č. 3  – Plánek učeben historické školní budovy 2. stupně  

 



Příloha č. 4 – Pracovní list č. 1 

 

Pracovní list č. 1 – základní fakta o Základní 

škole v Chlumci nad Cidlinou 

 

1) Historická budova Základní školy v Chlumci nad Cidlinou byla postavena v roce 

__________ 

2) O výstavbu školy se nejvíce zasloužil chlumecký starosta 

____________________________ 

3) Chlumecká škola je postavena ve slohu, který se nazývá _________________ 

Popiš, jakými výtvarnými prvky škola vyniká, a nakresli některé typické tvary 

pro fasádu školy. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4) Co je vepsáno pod štítem školy a proč? 

BUDOVA_____________________________________________________________

Proč? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

5) Napiš číslice 1 - 5 k budovám školy, podle toho, kdy byly postaveny. 

Nová školní tělocvična 

Historická školní budova 

Budova školní jídelní, družiny a učeben technické výchovy 

Křídlo nové školní budovy (1. stupeň a speciální škola) 

 

6) Do MAPY AREÁLU ŠKOLY vepiš:  

� Pavilon 1. stupně 
� Historická školní budova 
� Jídelna a školní družina 
� Tělocvična 
� Pavilon s šatnami 
� Kozelkovu ulici 
� Název ulice, ze které je současný vstup do školy 

 

7) V MAPĚ AREÁLU ŠKOLY vyzna č, kde se nachází:  

� Pomník J. A. Komenského 
� Oba vchody do HISTORICKÉ školní budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Mapa města Chlumce nad Cidlinou 



Příloha č. 6 – Pomocný text pro žáky o historii školy 

Historie Základní školy v Chlumci nad Cidlinou 

Významným zlomem nejen pro chlumeckou školu, ale pro celkový rozvoj města, 

bylo zvolení za starostu města Zikmunda Kozelku v roce 1897. Uvědomělý starosta a přítel 

školství konečně dokázal přimět městské zastupitelstvo k realizaci výstavby tolik potřebné 

nové důstojné školní budovy. Město zajisté dobře zvolilo místo pro stavbu ve středu města a 

vykoupilo tři stodoly se zahradami a ještě budovu městské nemocnice se zahradou. Stavební 

práce byly zahájeny 20. června 1898 a 2. července byl položen základní stavební kámen. 

Nová moderní novorenesanční budova byla dostavěna za obdivuhodných 15 měsíců. 

Slavnostní otevření školy proběhlo 28. září 1899. Kvůli měsíčnímu zpoždění byla výuka 

nového školního roku zahájena až 1. října 1899. Nová školní budova stala působištěm čtyř 

chlumeckých škol: obecné chlapecké a dívčí, měšťanské chlapecké a nově vzniklé dívčí. 

Slavnostní zahájení, kterého se zúčastnilo velké množství nejen chlumeckých občanů, tak 

významných osobností.  

Roku 1923 při oslavách padesátileté existence měšťanské školy chlapecké došlo 

k velké radosti učitelů i mnohých občanů k odkrytí pomníku J. A. Komenského, který 

zhotovil podle návrhu profesora Jana Štursy pan Soukup z Podhorního Újezdu.  

Nepřehlédnutelná busta Komenského se vyjímá v parčíku před školu dodnes a připomíná 

žákům i občanům města slavného učitele národů. 

Neuplynulo ani 70 let od postavení objemné školní budovy a s rozvojem města 

silně narůstal i počet žáků. Proto bylo na konci 60. let rozhodnuto o stavbě nového pavilonu 

ve vedlejší Smetanově ulici. Základní kámen k této stavbě byl slavnostně položen 26. května 

1969 a stavební práce byly dokončeny v roce 1971 a škola tak získala tolik potřebné nové 

učebny i pro zvláštní školu, která byla doposud provizorně umístěna v sokolovně. Na počátku 

80. let řešila chlumecká škola další problém s prostorem pro školní kuchyň a jídelnu, která 

byla umístěna v nevyhovujících sklepních prostorách historické budovy. Projekt pro další 

školní budov počítal nejen se školní kuchyní a jídelnou, ale s umístěním dalších učeben pro 

polytechnickou a mimotřídní výchovu. Stavební práce neustávaly ani v 90. letech, kdy byla 

v roce 1994 dostavěna moderní školní tělocvična, která je plně využívána nejen samotnou 

školou, ale i dalšími zájmovými organizacemi ve městě.  



V roce 1999 škola slavila 100. výročí postavení a otevření budovy. K této velké 

slavnosti, která zaujala snad každého občana města i okolí, byla státem chráněné památkové 

budově opatřena krásná nová secesní fasáda. Přípravy na oslavu výročí školy, které 

proběhly 1. a 2. října 1999, započaly již v roce 1998. Školní rok 1999 – 2000 byl pro školu 

velice významným a důležitým, ale i náročným v souvislosti s probíhající opravou fasády, 

výzdobou školy na chystané oslavy a také s přípravou slavnostní akademie žáků školy, která 

byla vrcholem oslav a sklidila nezapomenutelný úspěch. Od tohoto školního roku se začali 

závěrečná vysvědčení žákům devátých ročníků důstojně předávat v mramorovém sále zámku 

Karlova koruna. O prázdninách roku 2000 proběhla rekonstrukce a modernizace sociálního 

zařízení.  V dubnu roku 2001 škola nechala vybudovat nové šatny a díky soutěži firmy Opavia 

a aktivitě chlumeckých žáků, kteří soutěž vyhráli, bylo postaveno nové sportoviště v areálu 

školy. V roce 2006 se žáci i učitelé aktivně podíleli na přípravě slavnostního otevření nového 

kulturního střediska Klicperův dům a o rok později zde byla v těchto prostorách uskutečněna 

úspěšná prezentace dvouletého projektu „Proměny našeho města očima dětí“. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.  7 – Pracovní list č. 2 

Pracovní list č. 2 – Významná data a události školy 

Datum              Událost 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

__________              _____________________________________________________ 

 

 



Příloha č. 8 – Záznam z kroniky školy o slavnostním otevření nové školní 

budovy v roce 1899 

 



 



Příloha č. 9 - Záznam z kroniky školy o slavnostním odhalení pomníku J. A. 

Komenského v parčíku před školou. 

 



 



 



Příloha č. 10 – Kladení základního kamene nové školy 2. července 1898  

 

 

 

 Příloha č. 11 - Slavnostní otevření dokončené školy 28. září 1899 

 

 

 

 



Příloha  č. 12 - Pomník J. A. Komenského podle návrhu Jana Štursy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13 – Návrhy otázek pro hosty 

� Kdy jste chodil(a) do školy (rok, desetiletí)? 

� Co se od té doby ve škole změnilo? 

� Jaké jste měli ve škole k dispozici pomůcky? 

� Jaký byl váš oblíbený/neoblíbený předmět? 

� Jak vás učitelé trestali, když jste něco provedli? 

� Chodili jste do školy rádi? 

� Jak jste chodili oblečeni na TV? 

� Jaký byl Váš učitel na 1. stupni ZŠ? 

Byl přísný? Spravedlivý? 

� Na kterého učitele rád(a) vzpomínáte? 

� Jaký je váš pohled (názor) na současnou školu? 

� Máte rád(a) zvířata? 

� Musíte chodit často k lékaři? 

� Kolik máte dětí? 

� Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

� Sportujete? 

� Jezdíte na výlety? 

� Jste často unavený/á? 

� Co děláte ve volném čase? 

 

 

 



Příloha č. 14 – Materiály ke skupinové práci. 

Skupina 1 - Učitelský sbor 

Prohlédněte si fotky učitelského sboru z minulosti a fotky ze 

současnosti. 

Fotky porovnejte a napište rozdíly v učitelském sboru. (oblečení, počet mužů a žen, pocity 

z učitelů na fotkách …) 



  



 

 



 

 



Skupina 2 - Vysvědčení 

Prohlédněte si současnou podobu vysvědčení a vysvědčení z doby 

vašich prarodičů. 

Vypište předměty, které:  

1. Jsou stejné jako dnes.  
2. Které se vyučovaly dříve a dnes už je na našem vysvědčení nenajdeme. 
3. Předměty, které máme dnes a dříve se nevyučovaly. 



 



 

 



 



 



 

 



Skupina 3 - Učebnice  

Napište rozdíly v učebnicích dnes a dříve. 

(Barevnost, obsah, obrázky, vzhled …) 

 



 



 



 

 



 

 



Příloha č. 15 - Dívčí a chlapecká třída  

 

 

 

 

 



Příloha č. 16 – Fotografie z vycházky okolím školy 
 

 

 

 



 

 

 



Příloha č. 17 – Fotografie z dramatické scénky – Odhalení pomníku J. A. 

Komenského 

 

 



Příloha č. 18 – Fotografie z prezentací a porovnání historických a 

současných fotek, učebnic a vysvědčení. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 20 – Fotografie z diskuzí žáků s pozvanými hosty o chlumecké 

škole 
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