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I v letošním školním roce jsme se 

s ekotýmem rozhodli, že se zapojíme do 

mezinárodního projektu Krokus, který realizuje 

irská organizace Holocaust Education Trust Ireland 

(HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání  

a kulturu Židovského muzea v Praze. Hlízky 

krokusů, které škola obdržela na konci října, jsme 

vysadili do tvaru Davidovy žluté hvězdy, kterou 

nosili Židé v době holocaustu na svém oblečení, 

symbolizují jeden a půl milionu zavražděných 

židovských dětí. Výsadba se letos konala již 

druhým rokem. Loni ekotým vysadil krokusy poblíž 

chodníku před učitelským vchodem. Letos byla 

v těchto místech ke 100. výročí vzniku Československa vysazena lípa – Strom svobody. I 

když měly krokusy vykvést už na konci ledna (a v Irsku tomu tak bývá), v době kolem 

Mezinárodního dne holocaustu, který připadá na 27. ledna, v našich podmínkách vykvetly až 

v dubnu, kdy jsme byli zaneprázdněni projektem Cirkus. Tehdy na krátkou dobu krokusy 

vykvetly. Kvetoucí krokusy jsme alespoň vyfotili a tyto fotografie s komentářem umístili na 

nástěnku, resp. poskytli do redakce školního časopisu.   

Letos jsme 

se tedy v počtu 17 

členů ekotýmu 

rozhodli hlízky 

krokusů vysadit ze 

zadní strany školy, 

směrem ke 

školnímu hřišti. Ve 

čtvrtek 1. listopadu 

jsme se sešli 

v šatně školy, kde 

jsme si 

povykládali o 

významu tohoto 

projektu, kterého 

se někteří 

ekotýmáci 

zúčastnili již loni. 

Potom jsme se chopili motyček, rýče a „vyměřovacího drátu“ a společnými silami vytyčili 

pomocí dvou rovnostranných trojúhelníků židovskou hvězdu. Na ni pravidelně rozmístili 

celkem padesát hlízek krokusů a začali kopat hlubší jamky, do kterých jsme vložili hlízky. 

Jamky jsme zahrnuli a zem udusali. 



 Nyní se můžeme těšit na to, až hlízky krokusů vykvetou. Mezitím přichystáme 

informační leták, případně pracovní list, aby všichni žáci, kteří přijdou obdivovat kvetoucí 

krokusy, věděli, co tyto žluté květy symbolizují. Tedy i žáci naší školy se připojí k více než 

padesáti tisícům studentů z Irska a Evropy zapojených do tohoto projektu. Doufáme, že se 

z tohoto projektu stane tradice a v okolí školy přibyde každým rokem nová Davidova hvězda, 

kterou si připomeneme nebezpečí diskriminace a hrůzy nacistického režimu.  
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