
Výjezdní zasedání žákovského parlamentu Rosice 2015 
 

     Už je to druhým rokem, co na této škole funguje žákovský parlament. Snažíme se pomoci našim 

pedagogům s plánováním školních akcí, sdělováním informací ostatním žákům a také prosadit návrhy 

našich vrstevníků. Stejně jako minulý rok jsme na probrání těchto skutečností potřebovali více času. 

Proto se uskutečnil tento výjezd do nedalekých Rosic, který byl mimo jiné přínosný pro seznámení 

samotných předsedů tříd. 

 

     Hned poté, co jsme vyjeli z nádraží, jsme začali hrát poznávací hru, ve které jsme si navzájem 

pokládali osobní otázky. Ani jsme se nenadáli a byli jsme na místě. Po několika minutách pěší cesty 

jsme dorazili do zámeckého areálu,  jehož součástí je Středisko volného času. Uložili jsme si věci a 

vytvořili týmy. Každá skupina dostala papír s celou řadou otázek o Rosicích, na které jsme museli najít 

odpověď. Jako další činnost po návratu z města jsme započali kolektivní hry vedoucí k našemu 

sblížení.  

 

     Následně jsme přešli k otázkám týkajících se zlepšení chodu naší školy. Za chvíli byla tabule 

zaplněna různými nápady a výtkami, z nichž byly vybrány tři nejpreferovanější. Zasedli jsme a 

debatovali o vybraných návrzích. Bylo znatelné, že všichni žáci měli zájem zpříjemnit prostředí školy. 

Ke slovu se dostal každý. Po dlouhotrvající vášnivé debatě jsme se odebrali ke společné večeři. Po 

setmění jsme se vydali do nedalekého parku. Prošli jsme noční město a následoval návrat do postele. 

Noc jsme strávili ve spacích pytlích na karimatkách nebo matracích ve společné místnosti. 

 

     Budíček byl o půl osmé. Den jsme započali rozcvičkou vedenou panem zástupcem Balcaříkem. Sešli 

jsme se v jídelní místnosti, kde proběhla soutěž o nejlepší po domácku upečenou buchtu. Snídaně 

byla klidná a poté jsme se vrátili k našim povinnostem. Přes dvě hodiny jsme připravovali věci 

potřebné na Halloween. Vytvořili jsme nová stanoviště s disciplínami, dekoraci a stručný popis jak 

pracovat s žáky na této akci. Dali jsme si krátkou přestávku venku. Nadýchali jsme se čerstvého 

vzduchu a vrátili se do SVČ. Žáci si připravili ingredience k obědu a začali vařit. I přes to, že jsme chtěli 

pomáhat všichni, dokázali jsme se dohodnout. Dopracovali jsme záležitosti k Halloweenu a odpočinuli 

si. Za chvíli byl připravený oběd. Někteří si dali i polévku, ale většina byla ještě sytá od výborné 

snídaně. Pochutnali jsme si na sekané s bramborem a klobásou. Během oběda vznikl i bojový úkol, 

který opravdu nebyl záměrný. Vše se naštěstí našlo. 

 

     Umylo se nádobí a pomalu se blížil odjezd. Dali jsme si poslední schůzi ohledně shrnutí všeho, co 

jsme za tyto dva dny navrhli a vytvořili. Připravili jsme také soupis o následujícím úterním srazu. 

Navzájem jsme si poděkovali za účast a opustili areál zámku. Bylo rozloučení s p. učitelkou 

Geislerovou a vydali jsme se k vlaku. I tam jsme zažili plno vtipných chvil. 



 

     Výjezdní zasedání se podle našeho uvážení vydařilo, usilovali jsme o vylepšení naší školy pro 

všechny. Ujasnili jsme si plno záležitostí a dále těšíme se na další pomoc učitelům.  Moc chceme 

poděkovat za snahu a pevné nervy našich kantorů, bez kterých by jsme nic nezvládli. 
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