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Parlament- Merklín  

Byli jsme pozváni na akci, která se konala v úterý 26. března na základní škole Merklín. Jednalo se o 

skládání slibu parlamenťáků a jejich pasování do školního parlamentu. Moc jsme se těšili a byli zvědaví,  

jak to bude probíhat. Po svačině jsme se sešli před školou a mohli vyrazit s naší paní ředitelkou na akci.  

Cesta netrvala dlouho a tak jsme se v cuku letu ocitli před školou v Merklíně.  Srdečně nás pozvali dál 

a přivítali, zavedli nás do tělocvičny, kde bylo vše krásně nachystané, stoly, židličky, lavičky, výzdoba. 

Dokonce na nás čekala místa vpředu s občerstvením, které jsme s chutí snědli. Domů jsme dostali i 

bonbony, abychom mohli mlsat.   Tělocvična se brzy zaplnila žáky a jejich učiteli, kteří čekali na příchod 

parlamentáků. 

Zazněla slavnostní hudba a vešli parlamenťáci, kteří byli nádherně oblečení, měli odznaky ŽP. Seřadili 

se do řady a všichni přednesli slib. Následně byli postupně pasováni koordinátorkou žákovského 

parlamentu. Všichni nadšeně tleskali a vyjádřili tak svou podporu. O pár okamžiků později jsme byli 

vyzváni my k přednesení naší prezentace. Vytvořili jsme pro inspiraci začínajícího parlamentu  shrnutí 

akcí, které jsme dělali na naší škole.  Poté byla vyzvána koordinátorka ŽP z 5. základní školy  Ostrov a 

povídala nám o jejich parlamentu.  Bylo to inspirativní a zajímavé. 

Z tělocvičny se žáci vydali zpět do svých tříd, aby se věnovali výuce a my se vydali na prohlídku školy, 

prohlédli jsme si fotografie, obrázky na nástěnkách, jídelnu, družinu i některé třídy. Podívali jsme se na 

nástěnku parlamentu, kde měli různé nápady a přání. Některá přání se nám líbila, některá nás 

překvapila-  např.: „ přál bych si více hodin matematiky „. Škola je sice malá, ale velmi útulná. 

Výlet se nám velmi líbil a rozhodně jim v budoucnu oplatíme pozvaní a podívají se k nám.  

         Pandamenťáci ZŠ Jáchymov 


