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Úvod 

Vzhledem k významnému výročí, které se v letošním roce 2018 v celé České republice slavilo, 

byl druhý projekt školního roku 2018/2019 nazván „Slavnostní zasazení lípy“. Cílem 

projektového dne bylo připomenout všem žákům, pedagogům a návštěvníkům školy výročí 100 

let založení Československa. Proč právě zasazení lípy? Vždyť právě lípa srdčitá je známá jako 

náš národní strom. Projektový den navazoval na předchozí projekt v tomto školním roce, ve 

kterém se žáci seznámili s jednou z nejdůležitějších postav našich dějin, a to s Tomášem 

Garriguem Masarykem. Žáci se také zúčastnili vymýšlení jmen pro lípu, čímž se u nich 

projevila kreativita, spolupráce a lehká soutěživost. Následně se žáci a zaměstnanci školy 

zúčastnili hlasování, ve kterém bylo vybráno jméno „Masarykova lípa“. Všichni žáci se 

projektového dne zúčastnili s nadšením a úsměvem na tváři. 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ. 
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Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

a) přípravná fáze (7 – 8 vyučovacích hodin) 

- předkreslení líp staršími žáky na sklo v koridoru, vymalování předkreslených líp na skle 

v koridoru, povídání s žáky v jednotlivých třídách o významu a důležitosti státních symbolů, 

vymýšlení jména pro lípu, hlasování o jméně pro lípu 

b) vlastní akce (2 – 3 vyučovací hodiny v závislosti na věku žáků) 

- viz průběh akce 

c) závěrečná fáze (cca 1 vyučovací hodina) 

- zpracování závěrečné zprávy  

 

Časový harmonogram dne 26. 10. 2018 

8:00 – 8:45 – vpisování jmen žáků a pedagogů 2. stupně do listů namalované lípy určené pro 

jejich třídu 

8:55 – 9:40 – vpisování jmen žáků a pedagogů 1. stupně do listů namalované lípy určené pro 

jejich třídu 

11:00 – 12:00 – slavnostní zasazení lípy v areálu školy 

 

Průběh akce 

Projektový den začal již v 8:00 hodin, kdy se žáci s třídními učiteli a asistenty pedagogů 

postupně zapisovali do listů lip namalovaných na skle v koridoru.  

Slavnostní zahájení celého projektového dne začalo v 11:00 hodin. Celý ceremoniál začal 

vztyčením státní vlajky vojáky armády České republiky a přednesem hymny v podání sólisty 

Moravského divadla, panem Jakubem Rouskem. Následně byla panem Jakubem Rouskem 

společně s žáky, pedagogy a návštěvníky školy zazpívána též lidová písnička „Ach synku, 

synku“, která patřila mezi oblíbené písničky Tomáše Garrigua Masaryka.  

Po slavnostním zahájení a zpěvu se ke slovu dostala dvojice moderátorů M+M, neboli Monika 

a Mirek, kteří svým rozhovorem všem účastníkům akce, zejména však dětem a žákům, 

vysvětlili důvod našeho společného setkání. Během rozhovoru byli žáci seznámeni s výročím 

100 let založení Československa, s národním stromem České republiky - lípou srdčitou 

a s plaketou, na niž je napsáno jméno lípy. Poté si slovo vzala ředitelka školy, která srdečně 

přivítala všechny účastníky akce, řekla pár slov o historii školy a popřála lípě samotné, aby se 

jí u nás líbilo. Na řadu přišli žáci, kteří měli připravenou hlínu a postupně, po třídách, ji 

vhazovali ke kořenům lípy.  

Na závěr byla všem účastníkům akce představena výstava k tématu „100 let republiky“ 

v koridoru školy. 
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Zdroje a pomůcky 

– lípa srdčitá – národní strom 

– hlína  

– barvy na sklo 

 

Zhodnocení projektového dne 

Druhý školní projekt jsme si všichni užili. Oproti prvnímu projektovému dni jsme si tento školní 

projekt rozložili do tří dnů. Ve středu postupně celá základní škola vymalovala předmalované 

lípy. Všechny nás to bavilo, i když nám občas barvy tekly po prstech, podlaze a někdy 

i oblečení. Ve čtvrtek si vybarvili lípu i žáci střední školy. Mohu říci, že při pohledu na tuto 

krásnou lipovou alej mi srdce radostí poskočí. V pátek ráno se všichni žáci, třídní učitelé 

a asistenti pedagoga podepsali do lístků lip namalovaných v koridoru. V jedenáct hodin jsme 

se všichni sešli ke slavnostnímu ceremoniálu. Zazpívali jsme si nejprve naši hymnu a později i 

nejoblíbenější písničku T. G. Masaryka. Někteří z nás si vzpomněli na školní léta, kdy jsme tuto 

písničku zpívali často a rádi. Pak jsme se přesunuli ke slavnostnímu odhalení pamětní desky. 

Následovalo vhazování hlíny k lípě dětmi od mateřské školy, základní školy až po střední školu. 

Nakonec lípu žáci symbolicky zalili.   

Pokaždé, když jdeme na svačinu či oběd, si děti hledají ten svůj, kamarádův či kamarádčin 

lísteček. Tento školní projekt nás bude provázet několik let a budeme na něj s úsměvem 

vzpomínat. 

 

Zapsaly:  

Mgr. M. Hubištová, Ph.D., Mgr. V. Piňosová 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Fotografie - malování žáků na sklo 

Příloha 2 Fotografie ze slavnostního ceremoniálu projektového dne 

Příloha 3 Fotografie ze slavnostního zasazení lípy 

Příloha 4 Plakát – pozvánka ke konání projektového dne 
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Příloha 2 Fotografie ze slavnostního ceremoniálu projektového dne 
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Příloha 3 Fotografie ze slavnostního zasazení lípy 
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