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Ledeč nad Sázavou/ „ Čokoláda, Popelka, to bez lísky by 
nebylo.“ 
„Já jsem lípa srd čitá, rostu, kvetu, voním.“ I takovými 
kreativními nápady hý řili v čera žáci ZŠ v Led či nad Sázavou 
při svém projektovém dni. V n ěm představovala každá ze 
šestnácti skupin „sv ůj“ strom, jak nejlépe dovedla. Nechyb ělo 
výtvarné, historické i literární ztvárn ění a nutno dodat, že 
se všichni poctiv ě snažili.  
„Jde o druhou část projektu Škola v lese, les ve škole, jehož 
první část už mají d ěti za sebou. Oba dva projektové dny se 
váží k zamýšlenému Arboretu, na který jsme dostali grant 
z Evropských fond ů,“ vysv ětluje u čitelka a projektový manažer 
celé akce v jednom Petra Vágnerová.  
Každý si vylosoval nejen své spolupracovníky, s nim iž plnil 
úkoly, ale také strom, který posléze celá skupina p ředstavila 
nejen porot ě, ale i svým spolužák ům.  
„Celkem máme šestnáct skupin, v nichž pracují d ěti od šesté do 
deváté t řídy. Mezi sebou se tak v ůbec nemusí znát. Každá 
skupina musí daný strom namalovat bez použití št ětc ů, napsat o 
něm pět básni ček nebo jiných literárních útvar ů a n ějakou 
historickou událost, která se váže k Lede čsku,“ vysv ětluje 
Vágnerová.  
„Nejt ěžší pro nás bylo ud ělat strom a vymyslet, jak na to, 
když nesmíme mít št ětce,“ podotýká Veronika Srncová ze šesté 
t řídy, která spole čně s ostatními ve skupin ě tvo ří olši. 
K dispozici mají hlavn ě ruce. 
Co pro jedny znamená problém, zvládají druzí bez po tíží.  
„Jak ztvárnit strom? To pro nás bylo nejleh čí. Museli jsme to 
udělat špachtli čkou a ruli čkami papíru, ale to nám problémy 
nedělalo,“ prohlašuje sebev ědomě Míša Hájková z další skupiny 
s tím, že se se svými spolupracovníky nebojí ani pr ezentace. 
Ta p řichází po celodopolední práci a řečnickým pultem pro 
představení jednotlivých projekt ů se pro „mluv čí“ skupin stává 
t ělocvi čna.  
Trému mají jak studenti tak u čitelé, kte ří m ěli jednotlivé 
skupiny na starosti a svým ove čkám samoz řejm ě drží palce. 
Někte ří p ři prezentaci drmolí, jiní mluví hlasit ě a n ěkte ří 
využívají i sv ůj dramatický projev nebo dialog k co nejv ětšímu 
ozvláštn ění svého díla.  
Po prvních nesm ělých v ětách se všichni rozpovídají a snaží se 
co nejvíce zaujmout porotu a své spolužáky. Z jejic h řad se 
pak ozývá pískání či tleskání a nervozita pomalu opadá.  



Pomyslnou zlatou medaili nakonec od porotc ů získala skupina 
ztvár ňující b řízu. Ta dostala od všech plný po čet bod ů. 
St říbro p řipadlo olši a bronz osice.  
Projekty mají u žák ů i u čitel ů velký úsp ěch, d ěti se navíc 
podílí svými nápady i na stavb ě Arboreta, jehož realizace by 
měla prob ěhnout co nejd říve. 
 


