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CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Projekt je zaměřen na podporu vlastenectví, na vybudování kladného vztahu dětí k naší vlasti 

prostřednictvím různorodých aktivit, hlavně pak společných aktivit pro celé rodiny 

věnované oslavě 100. výročí vzniku Československa.  

Aktivity projektu prolínají dva školní roky a přirozeně navazují na projekt Cestovatelské 

pohádky 2017/2018. Hlavním hrdinou cestování byl český trpaslík Honzík, který byl 

zdárným příkladem hrdého vlastenectví a česká národní vlajka ho a děti provázela příběhy a 

zážitky v průběhu celého školního roku.  

Závěr projektu Cestovatelské pohádky byl věnován návratu zpět do České republiky, a tak 

byl zároveň nastartován projekt Lípohrátky 2018!.  

AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Projekt je postaven na několika stěžejních aktivitách mateřské školy, které na sebe 

chronologicky navazují: 

1. Českovníček 

Prázdninový deníček pro všechny děti mateřské školy, včetně nově přijatých, sloužící 

k zaznamenávání prázdninových cest po České republice. Toto originální dílo bylo 

vytvořeno z finančního příspěvku statutárního města Ostravy a jeho autory jsou: J. 

Severinová, S. Dudek a S. Korcová a děti ho obdržely v červnu 2018. 

Svým pojetím Českovníček podporuje nejen poznávání naší vlasti, ale vede k prohlubování 

vztahu k domovu a vede rodiče k plnohodnotnému trávení času se svými dětmi. 

Vyplněné Českovníčky poskytnou na začátku školního roku základ pro dění ve třídách. 

Informaci o práci s deníčkem rodiče získali v rámci Závěrečné (zahradní slavnosti), 

prostřednictvím nástěnek v šatnách, webové stránky školy a FB stránky Klubu rodičů.  

2. Neformální třídní schůzky 

V prvních dvou měsících školního roku se budou již tradičně konat tzv. Neformální třídní 

schůzky, které mají rodiče seznámit nejen vzájemně mezi sebou, ale hlavně s obsahem 

vzdělávání, metodami i stěžejními aktivitami třídy a školy. 

Toto setkání bude díky projektu Lípohrátky 2018! zaměřeno na oslavu 100. výročí založení 

Československa. Cílem setkání bude samozřejmě společný prožitek dětí a rodičů, ale také 

„výstup“ věnovaný České republice (např. mapa ČR, model významné české památky, 
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národní strom lípa, další české symboly apod.), který nám všem připraví prostředí pro velké 

oslavy (viz bod č. 5.). 

3. Pracovní sešit Lípohrátky! 

Na Českovníček bude navazovat pracovní sešit určený k seznámení dětí se základními údaji 

o České republice, jako jsou například české symboly a historie týkající se vzniku naší vlasti. 

Pomocí semínka lípy přiblíží publikace dětem orientaci v čase. Děti budou semínko 

prostřednictvím příběhu sledovat od jeho zakořenění až po stoletý košatý národní strom lípu. 

Budou přemýšlet o tom, co to znamená „zakořenit“ a o dalších všedních i nevšedních 

záležitostech. Autorkou příběhu je opět J. Severinová, metodickou stránku zajistila S. 

Korcová a ilustrace A. Dudek. Finančně stejně jako Českovníček podpořilo statutární město 

Ostrava. Obě publikace vznikly speciálně pro výjimečnou událost 100. výročí založení 

Československa.  

Pracovní sešit bude využíván v rámci individuálních možností jednotlivých tříd a 

samozřejmě dětí.  

4. Zábavné odpoledne v knihovně 

Ve spolupráci s Městkou knihovnou J. Trnky – dětským oddělením bude začátkem října 

zorganizováno zábavné odpoledne pro děti a rodiče přímo v knihovně. Pro všechny 

zúčastněné bude připraven poučný a zábavný program týkají se naší republiky.  

5. Slavnost k 100. výročí založení Československa 

24. října 2018 od 16.00 hodin proběhne na školní zahradě slavnost věnovaná 100. výročí 

založení Československa. Součástí programu bude společné zasazení již vzrostlé lípy, která 

bude zaevidována v republikovém projektu Stromy svobody.  

Tuto slávu podpoří výstava prací dětí, popř. dětí a rodičů (výstup z Neformálních třídních 

schůzek) věnovaná tomuto tématu. 

Na doprovodném programu akce se stále pracuje, rádi bychom tuto velkou událost obohatili 

o zajímavé a této příležitosti hodné vystoupení. Odpolednem nás bude provázet i zpěv 

známých národních písní.  

6. Jarmark tradičních řemesel 

Dalším cílem projektu je zprostředkování dětem dávných časů, a to skrz ukázku tradičních 

českých řemesel, jež jsme skloubili dohromady s časem předvánočním a přípravami na 

Vánoce. Koncem listopadu uspořádáme pro děti Vánoční jarmark tradičních českých 
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řemesel. Děti budou mít možnost nejen řemesla zhlédnout, ale některé si i samy vyzkoušet. 

Půjde například o kovářství, háčkování, košíkářství, perníkářství apod.  

7. Tradiční české Vánoce 

A po náležitých přípravách Vánoce u nás v mateřské škole také společně oslavíme. 

Zorganizujeme opět společné setkání dětí a rodičů v jednotlivých třídách, kde si zazpíváme 

tradiční české koledy, vzpomeneme tradiční vánoční zvyky apod. 

 

Mezi další plánované aktivity patří pořízení české národní vlajky společně s jejím 

uchycením ve venkovních prostorách mateřské školy a umístění informační tabule o České 

republice. Obě tyto materiální záležitosti budou dětem a dospělým i po ukončení projektu 

připomínat to, že byli svědky výjimečné státní události.  

Veškerými aktivitami chceme děti i jejich rodiny vést k lásce k naší rodné zemi a hlavně 

k úctě k letitým tradicím.  

Aktivity jednotlivých tříd budou zpracovány v rámci jejich třídních vzdělávacích programů, 

budou v souladu s ŠVP a budou odrážet aktuální stav třídy.  

 

 

 

Jméno a příjmení zpracovatele:   Mgr. Stanislava Korcová 

Datum: 2. 8. 2018 

Podpis:  

 


