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METODICKÉ POKYNY K TEMATICKÉMU DNI 
ZAMĚŘENÉMU NA STROMY SVOBODY

Výsadba tisíců Stromů svobody především v letech 1918 a 1919 je naprosto unikátním 
počinem, který v historii naší země nemá obdoby. Příběhy spojené s jejich výsadbou 
potom ohromí svou silou. Stromy vysazené s veškerou slávou — hudbou, proslovy 
nejvyšších představitelů obcí, sokolskými a národními kroji, průvody rodáků, školními 
dítky recitujícími básně… A současně s tím stromy, které vysadil táta se svým malým 
synem z radosti, že se po čtyřech letech vrátil z válečného zajetí, se vzpomínkou na 
padlé kamarády. Stromy svobody jsou nádhernou živoucí připomínkou našich dějin — 
vzniku první samostatné Československé republiky. 

Pohlédněme společně s našimi dětmi do jejich korun a pokusme se jim vysvětlit 
nevysvětlitelné — tu obrovskou radost ze svobody, úlevu z konce války, naději v lepší 
život. A možná se nám podaří malý zázrak — zasít první semínko pocitu sounáležitosti 
s touto zemí, jejími obyvateli a krajinou.

Na solitérním vzrostlém stromu lze demonstrovat mnoho z toho, co zaznělo v hodinách 
prvouky a přírodovědy, a doplnit znalosti nové. Na příkladu stromu historicky svázaného 
s obcí a jejími obyvateli lze v dětech utvářet pozitivní vztah k přírodě. Stromy svobody 
jsou ideálním objektem, na kterém lze názorně ukázat hledání souvislostí ekologických, 
historických i lidských. Kdoví, možná zrovna pradědeček některého z žáků tento strom 
sázel a tatínek si hrál v jeho stínu…



METODICKÉ POKYNY  

CÍLOVÁ SKUPINA 

žáci 3.— 5. ročníku ZŠ 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI DLE RVP

— jazyk a jazyková komunikace 
— matematika a její aplikace 
— člověk a jeho svět 
— člověk a příroda 
— umění a kultura 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA DLE RVP

— osobnostní a sociální výchova 
— výchova demokratického občana 
— výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
— environmentální výchova 

CÍL — ŽÁCI

— určí druh Stromu svobody  
— uvedou rok výsadby 
— spojí obrys stromu 
— uvedou a zakreslí základní určovací znaky druhu 
— vyjmenují ekologické funkce stromu 
— zakreslí do mapy spojnici mezi stromem a autobusovou zastávkou v obci 
— přiřadí správně název, letopočet vzniku a obrys státního celku 
— určí stáří stromu pomocí letokruhů 
— vypočítají, kdo z jejich předků mohl strom vysadit, a pojmenují jednotlivé generace 

ČASOVÁ DOTACE: 

tři vyučovací hodiny až jeden výukový den 

METODY, ZPŮSOB PRÁCE: 

návštěva v terénu, práce s pracovním listem, společná diskuse 

POMŮCKY 

psací potřeby; v terénu metr a fotoaparát 

Na vyhledání Stromu svobody v blízkém (či vzdálenějším) okolí školy se určitě mohou podí-
let žáci s vaší případnou pomocí a nasměrováním. Je jen na vás, kolik informací o něm žá-
kům prozradíte ještě před jeho návštěvou a kolik z nich je necháte „vypátrat“.  Vyplnění pra-
covního listu by mělo navázat na osobní setkání se stromem. Zde nezapomeňte sebrat list, 
změřit obvod kmene ve výšce 130 cm, odhadnout zdravotní stav stromu a strom vyfotit (tře-
ba i s celou třídou).

Jak široce pojmete pátrání po historii stromu, záleží především na vašich možnostech. Do-
poručujeme prověřit internetové odkazy a záznamy v obecní kronice (každá obec má ze zá-
kona určeného kronikáře, kontakt na něj získáte na obecním úřadě). Velmi intenzivní zážitek 
může přinést setkání s pamětníkem (pravděpodobně asi ne přímo samotné výsadby), který 
může pohovořit o době první republiky a o tom, na co „strom z výšky shlížel“. Povídání může-
te doplnit ukázkou dobových fotografií (může poskytnout např. kronikář) či zapojit děti a je-
jich rodiče (prarodiče) do uspořádání výstavy fotografií a drobných předmětů z dané doby.  
Je důležité alespoň rámcově zasadit téma do souvislostí – kdy strom vysadili, proč, jaká byla 
politická situace v této době, jak se lidem žilo…

Strom svobody se může stát vděčným námětem také pro hodiny výtvarné výchovy — způsobů, 
jak ztvárnit strom je nespočet (lepení či otiskování listů, rukou, stromy z ruliček papíru atd.). 

Pracovní list vytištěný oboustranně na velikost A4 je určený pro každého žáka. Při zakreslová-
ní plánku obce a vyznačování trasy vedoucí ke stromu můžete využít volný list papíru, nebo 
kopii mapy vaší obce. 

Po ukončení práce si vyčleňte dostatečný prostor k závěrečné diskusi. Zde se nabízí prostor 
k tomu nejcennějšímu — ovlivňování postojů žáků. 

NÁMĚTY K DISKUZI

Strom, který jsi viděl, je stejně starý jako Československá republika. Dokážeš říct, co je  
to republika?

Jaké jsou naše státní symboly? Jaký je náš národní strom?  

I ty jsi občanem České republiky. Jsi na to pyšný? Kdy především?  

Tento strom lidé vysadili, aby připomínal významné výročí založení republiky, ale také proto, 
aby naši zemi udělal krásnější. Zamysli se, co bychom mohli udělat my sami proto, abychom 
učinili krásnější naši obec. 

Který z našich nápadů bychom mohli skutečně zrealizovat? Uděláme to?



SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 
pracovní list pro 3.— 5. ročník ZŠ

Napiš druh stromu: 

stačí rodový název, děti jej mohou zjistit z některých dostupných určovacích klíčů,  
např. www.rezekvitek.cz/?idm=12&id_zbozi=76. 

Zakresli charakteristický znak: 

je možné zakreslit list, květ, plod, pupeny, tvar stromu nebo kůru. 

Uveď alespoň dva znaky, podle kterých bys strom rozpoznal i v zimě: 

pupeny, plody na stromě a okolí, listy popadané na zemi, kůra, tvar stromu. 

Význam stromů: 

čistí vzduch od polétavého prachu, pohlcují některé plyny, ničí některé choroboplodné zá-
rodky, vyrovnávají teplotní rozdíly, pohlcují hluk, produkují kyslík, poskytují životní prostředí 
různým druhům organismů, jsou zdrojem potravy pro různé druhy živočichů, poskytují stín, 
zpevňují půdu svými kořeny, zadržují vodu v krajině, poskytují člověku dřevo (výroba různých 
produktů, topivo) atd. 

Počet letokruhů vašeho Stromu svobody: 

dopočtěte podle zjištěných údajů a přidejte cca 5 let (obvyklý věk sazenice v době výsadby). 

Přiřaď správně letopočet vzniku, obrys a název státního celku: 

STAŘÍ POKÁCENÉHO STROMU DLE LETOKRUHŮ:

strom na obrázku byl starý 10 let. 

Přiřazování generací: 

pokud je váš strom starý 100 let, vysazovat jej mohla generace praprarodičů. Generace lze 
pojmenovat obecně (rodiče, prarodiče, praprarodiče), ještě lépe přímo jmény svých předků. 

 

Česká republika 
a Slovenská 
republika

Rakousko – Uhersko

Československo 

1918

1867

1993



ZAPOJENÍ DO KAMPANĚ  
STROMY SVOBODY 1918—2018

O veškeré zjištěné informace o vašem Stromu svobody se nezapomeňte podělit na 
www.stromysvobody.cz, kde můžete strom zaregistrovat do interaktivní mapy. Upozor-
nit na něj ale můžete také na webových stránkách obce a školy, či označením přímo 
na místě. Zapojte se i do dalších fází naší kampaně Stromy svobody 1918—2018. Pro váš 
strom můžete získat památkovou ochranu (pokud ji ještě nemá). Pokud je třeba, může-
te požádat o jeho odborné ošetření. Zapište se do historie vaší obce a vysaďte si u příle-
žitosti 100. výročí založení republiky nový Strom svobody! Veškeré potřebné informace 
najdete na webu kampaně. 

Sdílejte své zkušenosti s hledáním Stromů svobody a inspirujte se nápady dalších škol 
na facebookových stránkách kampaně www.facebook.com/stromysvobody. 

www.stromysvobody.cz
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ODBORNÍ GARANTI

SPOLUTVŮRCE GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPOD ZÁŠTITOUHLAVNÍ PARTNER


