
Den otevřených dveří 

V pátek 26. října se konal den otevřených dveří. Ráno v osm začali přicházet první hosté a dveře školy 

zůstaly otevřené až do pěti odpoledne. Dopolední výuka probíhala jako obvykle a kdo chtěl, mohl 

navštívit i výuku, každý vybral, co ho zajímalo. Na chodbách byly vystaveny práce dětí. V první části 

byly práce věnované 150. výročí založení naší školy. Následovala připomínka stých narozenin 

samostatného státu. Ve druhém patře jsme připomněli magické osmičky prostřednictvím vybraných 

výtvarných děl známých umělců. S tímto nápadem přišla paní učitelka Lenka Říhová a žáci se svými 

vyučujícími vytvořili velmi zajímavá díla.  Odpoledne byl pro příchozí připraven v jednotlivých třídách 

program, nechybělo občerstvení. 

V přízemí jsme si mohli prohlédnout keramický betlém a pochlubili jsme se také úspěchy v soutěžích. 

Děvčata ze sedmé třídy představila prezentaci týkající se vzniku republiky. Moc nás potěšilo, že se 

někteří hosté zapojili a rozdělili se s námi o své zážitky a vědomosti. Radost nám udělala paní 

Králíčková, která nám vyprávěla o tom, co se dělo v říjnových dnech před sto lety v Litni.  

V dalších třídách čekala na zájemce řada možností, jak si připomenout svá školní léta. Velkou 

pozornost si získaly školní kroniky, všichni si se zájmem prohlíželi učebnice současných prvňáků i 

knížky, z nichž se učilo číst dříve. V odborných učebnách přírodopisu a fyziky nechyběly pokusy a 

modely. I nešachisté ocenili šachovou kavárnu, jiným se líbilo v hudebně, kde se u nástrojů střídali 

žáci hudební školy. Zájem vzbudila vzpomínka na významného prvorepublikového spisovatele a  

novináře Karla Čapka spojená s projekcí. V učebně PC byli hosty všeho věku s nadšením přijati 

„ozoboti“. Děti z hudebního kroužky paní učitelky Martiny Dvořákové si připravily krátké vystoupení. 

Velkou radost nám udělala návštěva našich bývalých kolegů. Doufáme, že se jim u nás líbilo a moc 

děkujeme, že naše pozvání přijali. Chutné občerstvení připravené našimi kuchařkami si také zaslouží 

naše poděkování. Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit výročí naší školy spojené s připomínkou 

stého výročí vzniku republiky. Doufáme, že se všem v naší škole líbilo. 

(Mgr. Hana Havelková) 

  

 


