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Informační plakát vytvořila: Mgr. P. Crhonková 
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Text na webové stránky zpracovala: Mgr. V. Piňosová 

Technické zajištění: Mgr. V. Voják, T. Pavlovský, J. Jiroutek 
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Úvod  

V letošním školním roce si připomínáme sto let od vzniku Československa. Toto významné 

výročí jsme se rozhodli důstojně oslavit i v naší škole, a to formou projektového dne za účasti 

žáků, zaměstnanců školy i pozvaných hostů. Rozhodli jsme se pro slavnostní zasazení lípy. 

Lípa symbolizuje vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili 

tisíce. Do výsadby se tehdy zapojovali starostové, žáci či členové místních spolků. Stromy se 

sázely vždy, když si lidé chtěli připomenout význam svobody a demokracie. A to je téma 

rezonující i v současné době. starostové, žáci, se ukládaly pamětní listy. 

A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili žáci ZŠ a SŠ. 

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

a) přípravná fáze (7 – 8 vyučovacích hodin) 

- připomenutí významu státních symbolů - práce ve třídách 

- výtvarné zpracování tématu na okna v chodbě školy - listy lípy 

- celoškolní hlasování pro jméno lípy (jedna třída - jedno navržené jméno) 

b) vlastní akce (4 vyučovací hodiny) 

- viz průběh akce 

c) závěrečná fáze (1 vyučovací hodina) 

- zpracování výstupů 

 

Časový harmonogram dne 26. 10. 2018 

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

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

třídu 

11:00 – 12:00 – slavnostní ceremoniál s vyvěšením státní vlajky a zasazením lípy v areálu 

školy 

 

Průběh akce 

Projektový den začal v 8:00 hodin, a to vpisováním jmen do listů lípy, kterou každé třídě 

předmalovali na okna v chodbě školy žáci druhého stupně. Všichni žáci, třídní učitelé  

a asistenti pedagoga si tak v rámci této performance barvou na sklo zvěčnili své jméno do 

listů lípy, našeho národního stromu.  

Slavnostní ceremoniál začal vztyčením státní vlajky vojáky 153. ženijního praporu armády 

České republiky a přednesem hymny sólistou Moravského divadla, panem Jakubem 

Rouskem. Následně si všichni společně s panem Jakubem Rouskem zazpívali oblíbenou 

písničku Tomáše Garrigua Masaryka „Ach synku, synku“.  

Po slavnostním zahájení se ke slovu dostala dvojice moderátorů, učitelé základní školy 

Mgr. Monika Skřivánková a Mgr. Miroslav Šnajdr, kteří svým rozhovorem všem účastníkům 

akce, zejména však žákům, vysvětlili důvod našeho společného setkání. V rámci 

neformálního rozhovoru požádali moderátoři také ředitelku školy o krátký proslov. Ředitelka 

školy Mgr. Martina Michalíková srdečně přivítala všechny účastníky akce a zavedla nás na 

malou chvíli do historie. Stručně připomněla, že od založení naší školy uplynulo více než sto 

let a je tudíž ještě starší, než naše republika. Svůj proslov ukončila přáním samotné lípě, aby 

se jí u nás líbilo.  

Na řadu pak přišli žáci, kteří s připravenými sáčky substrátu postupně zasypávali kořeny naší 

krásné nové lípy. Poté ředitelka školy symbolicky uvázala na strom trikoloru a zástupci 

vojenské roty z Olomouce odhalili pamětní kámen, na kterém se vyjímá vítězné jméno lípy - 

"Masarykova lípa". 
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Zdroje a pomůcky 

– zajištění veškerého materiálu potřebného k zasazení stromu (sazenice lípy, substrát, hnojivo, 

dřevěná podpěra)  

– zajištění materiálu k ceremoniálu (česká vlajka, trikolora, kámen, mosazná cedulka) 

– zajištění výtvarného materiálu, zejména barev na sklo 

 

 

Zhodnocení projektového dne 

Projektový den byl důstojnou oslavou státního svátku. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali 

příslušníci vojenské roty a naprosto samozřejmě se stali součástí slavnostního dne. Moc si 

toho vážíme. Také jsme velmi potěšeni tím, že s námi přišli oslavit výročí i představitelé 

okolních institucí, Magistrátu města Olomouce a Univerzity Palackého, rodiče žáků a přátelé 

školy. Byl to krásný a významný den v životě nás všech a díky překrásné přátelské atmosféře 

nám zůstane v paměti na celý život. 

 

Zapsala: Mgr. M. Skřivánková 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Fotografie 1, 2 - malování žáků na sklo 

Fotografie 3, 4 - slavnostní ceremoniál 

Fotografie 5, 6 - slavnostní zasazení lípy 

Plakát  
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