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INSPIROMAT vzešel z myšlenky podělit se o svoje zkušenosti s realizací 

různých aktivit parlamentů škol, zapojených do projektu 

MAP II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP OSTROV                                           

č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 

 

 

 

 

 

Na jeho vzniku se podílely zapojené základní školy z Jáchymova, Ostrova 

a Merklína. V Merklíně dokonce vznikl v rámci projektu zcela nový žákovský 

parlament, který se za dobu jeho trvání ve škole již pěkně zabydlel. 

Věříme, že vás nápady zaujmou a třeba inspirují k novým. 

Vyzkoušejte je a podělte se s námi o zážitky vašich parlamenťáků. 
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PANDAMENTNÍ INSPIROMAT 

Pojďme si být navzájem inspirací. 

Co je pandamentní inspiromat? 

                     Sdílení nápadů a inspirací od Žákovského „Pandamentu“ ZŠ Jáchymov 

Na naší škole proběhlo již mnoho akcí pořádaných školním parlamentem, v našem případě 
Pandamentem. Doufáme, že se vrátíme k jejich pořádání co nejdříve, abychom se viděli 
a rozveselili spolužáky. 
 
V současné době se scházíme ve středu formou online po distančním vyučování v prostředí 
Teams ve skupině Pandament, abychom se alespoň jednou za čas viděli. Vždy si máme co říct - 
bavíme se a probíráme, co se událo nového a co bychom mohli do budoucna uspořádat nebo 
změnit na naší škole. 
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V tomto školním roce jsme uspořádali i nové  

 

Volby do Žákovského parlamentu / 

PANDAMENTU 
 

 
 

Příprava voleb do ŽP  
- Kandidáti na členy ŽP předem natočili videa a vytvořili si volební plakáty, aby přesvědčili 

své spolužáky o tom, že právě oni by měli být zvoleni do Žákovského parlamentu jako 
jejich zástupci.   

- Plakáty byly umístěny na nástěnce parlamentu tak, aby si je každý mohl prohlédnout. 
Videa se promítala ve třídách. Zároveň byla videa a plakáty umístěny na Teams. 

- rozdání volebních lístků s informacemi voličům, na které následně napíši svůj hlas 
a vhodí do volební urny, kterou jsme ráno zapečetili.   

- V 10:00 hodin dopoledne začátkem velké přestávky začaly volby. Každý měl pouze jeden 
hlas. S urnou jsme obešli všechny třídy, aby mohl každý hlasovat pro svého favorita. 
(otevřený první stupeň)  

- Druhý stupeň volil prostřednictvím Microsoft Teams, dáváním srdíček favoritovi.   
- Po odhlasování byla urna zanesena koordinátorovi ŽP, který odpečetil urnu a spočítal 

hlasy. Také zkontroloval internetové hlasování.  
- Výsledky následně poslal těm, kteří vyhráli a jejich jména umístil na nástěnku 

parlamentu a do Teamsu skupiny Pandament. Také poděkoval všem, kteří se zúčastnili. 
 
 
Žáci byli nadšeni novými volbami do ŽP. Zvolení zástupci budou jistě zodpovědní. Na prvním 
zasedání podepíší smlouvu o povinnostech parlamenťáka. 
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PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ SE V PŘEDCHOZÍCH LETECH 

U NÁS KONALY 

 

Sankta Lucia 
13. prosince 

Svátek svaté Lucie           

 

Plánování této akce nám zabralo spoustu času a úsilí, ale s nadšením jsme se do toho pustili. Chtěli 

jsme něco netradičního, spojeného s Vánocemi, které má podle nás každý rád. Pozvali jsme k nám i 

spřátelené parlamenty z jiných škol aby s námi oslavili tento den. 

Svátek Svaté Lucie se tradičně váže ke Švédsku, ale proč jej neoslavit i u nás?  

V tento den se děvčata obléknou do bílých šatů, kolem pasu si uvážou červenou stuhu (která 

symbolizuje mučednickou smrt Sv. Lucie) a na hlavu si dají věneček se svíčkami. Z bezpečnostních 

důvodů jsme svíčky vynechali. Lucie obchází domy (školy, pracoviště, obchodní domy atd.) Rozdávají 

pečivo Lussekatter (Luciiny kočičky), které je velmi chutné a také Pepparkakakor (perníčky), zpívají 

a rozdávají radost. 

Rozhodli jsme se co nejvíce přiblížit tuto tradici. První schůzi k tomuto svátku jsme věnovali vymýšlení 

aktivit pro naše návštěvníky. Vzhledem k tomu, že tento svátek je spojený s perníčky, tak nás napadlo, 

že by si je parlamenťáci mohli ozdobit. Také je to svátek světla – zdobení svícnů bylo tedy nasnadě. 

Rozdělili jsme si úlohy, kdo bude co dělat a připravovat. Museli jsme si vše vyzkoušet. Na další schůzi 

jsme potřebovali doladit, co je ještě potřeba.  

Vytvořili jsme s předstihem plakátek k této akci, který jsme umístili na naši nástěnku a informovali své 

spolužáky o tomto svátku. Také jsme namalovali obrázky svaté Lucie a rozhodli se jimi vyzdobit školu. 

Moc jsme se na tento den těšili. 13. prosince jsme se sešli před vyučováním a připravili se – ovázali si 

červenou stuhu kolem pasu, nasadili si věnce a převlékli se do bílého. I kluci našeho Pandamentu se 

zapojili, oblečeni byli v bílém a stuhu si dali místo věnce. O velké přestávce jsme u naší nástěnky 

rozdávali Lussekatter a všem moc chutnaly, za což jsme byli moc rádi. V 14:00 k nám přijel Parlament 

z Ostrova a zapojil se do našich aktivit. Dále k nám přijel pan místostarosta Jáchymova František Holý 
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a zástupkyně z MAS Ostrov. Aktivity jsme přerušili a uspořádali zasedání Pandamentu na téma – co 

bychom chtěli změnit nebo zlepšit v našem městě? Debata byla podnětná a líbilo se nám, že se do ní 

zapojil i pan Holý, který odpovídal na naše otázky a reagoval na nápady a případné připomínky. Po 

zasedání jsme se rozloučili s panem místostarostou a se zástupkyněmi z MAS Ostrov a pokračovali ve 

zdobení perníčků a výrobě svícnů. Zapojila se i naše paní ředitelka a vyrobila si svícen. Akci jsme ukončili 

a rozloučili se v půl čtvrté. Moc se nám tento den líbil a příští rok tento svátek jistě oslavíme znovu. 
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Soutěž o nejkrásnější vločku  
Nápad na tuto soutěž vzešel od Pandamenťačky Sárky, která chtěla uspořádat soutěž a přišla s tímto 

nápadem. Venku byla celý leden sněhová pokrývka, a tak bylo vcelku jasné, že se budeme věnovat 

zimnímu tématu. Všichni jsme souhlasili a začali plánovat, od kdy do kdy se bude soutěž konat, jak 

bude probíhat hlasování a jaké budou ceny. Také jsme se domluvili, že se nebude jednat o nakreslenou 

vločku, ale vločku vystřiženou z papíru. 

Tak jako při každé akci jsme vytvořili plakát a umístili ho na naší nástěnce, aby byli ostatní informováni. 

Zároveň jsme informovali své okolí ústně a vyzvali je k zapojení. Brzy k nám doputovaly vločky od žáků, 

kteří se rozhodli zúčastnit se. Vločky musely být podepsané jménem a třídou. 

Z vloček jsme vybrali společně pět nejkrásnějších a umístili je na nástěnku, očíslovali je a pomocí 

lístečků probíhalo hlasování. Po určeném čase jsme lístečky vybrali ze schránky a spočítali je. 

Potřebovali jsme vybrat tři výherce. Což se nakonec nepodařilo, byli čtyři, kvůli shodnému počtu hlasů. 

To ale vůbec nevadilo. Výherní cenou byly poukázky do prodejny hraček v různých peněžních 

hodnotách a výherci si tak mohli odměnu vybrat sami. V budoucnu uspořádáme jistě více soutěží 

o odměny a doufáme, že se všem soutěž líbila. I těm, kteří nevyhráli.  
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Den čepic  
Den čepic proběhl na naší škole ve čtvrtek 30. 1. 2019. Byl to spontánní nápad, ovlivněný tím, že žáci 

nesmí mít v prostorách školy pokrývku hlavy, a ne všem se to zamlouvá.  V parlamentní schránce jsme 

našli lístek s požadavkem „Moct nosit ve škole čepici. “ Někteří členi parlamentu souhlasně přikyvovali 

a přemýšleli co s tím. Zrodil se nápad, že jeden den si čepici může vzít kdokoliv, kdo bude mít zájem. 

Velkým plusem bylo, že byla zima a sníh a nikomu nebylo v čepici horko. Domluvili jsme si termín, který 

den se akce uskuteční a mohli se těšit. S děvčaty, která upravují nástěnku, jsme se domluvili, a vytvořili 

barevný velký plakát, který informoval ostatní žáky, kdy se bude akce konat. Děvčata odvedla skvělou 

práci, plakát se velmi povedl a přilákal pozornost.   

Každý, kdo si přál, přišel ve vybraný den do školy s pokrývkou hlavy, ať už s kulichem, kloboukem, 

šátkem nebo kšiltovkou.  Pan učitel přišel dokonce s koupací čepicí na hlavě☺. O velké přestávce jsme 

uspořádali focení, abychom měli památku.  

Akce se zúčastnila většina žáků a den se jim velmi líbil. 
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Den všech srdcí  
Na schůzi parlamentu, která se koná každou středu od 14:00, byl přednesen návrh naší zapisovatelkou: 

„Přála bych si oslavit Valentýn a naplánovat nějakou akci“ Všichni jsme po krátké diskuzi souhlasili 

a zbývalo tedy “jen“ vymyslet, jak bychom tento svátek oslavili. Probírali jsme, jak se tento svátek slavil 

dříve, jaké akce na škole proběhly. Chtěli jsme přijít s něčím novým. Rozhodli jsme se projít zápisník 

parlamentu, kam si píšeme všechny naše nápady a jeden nápad byl pro tento svátek ideální - Den objetí 

zdarma. Někteří nevěděli, v čem tento den spočívá, ale po objasnění všichni souhlasili a chtěli se zapojit. 

Objetí zdarma: V angličtině Free hugs.  Tento den vznikl díky pánovi, který se jmenuje Juan Mann. Po 

příletu na letiště v Sydney sledoval, jak se všichni objímají a vítají se se svými blízkými. On neměl koho 

obejmout, tak si vyrobil transparent s nápisem ""Free hugs"" (objetí zdarma). Postupně k němu začali 

chodit lidé a objímat ho." 

Potřebovali jsme informovat ostatní o tom, co se bude dít a vyzvat je k zapojení se do akce, a tak jsme 

vytvořili plakát a umístili ho na naši nástěnku. Domluvili jsme se, kdo z členů parlamentu vyrobí cedulku 

s nápisem a jak by měla vypadat. Nastříhali jsme tedy karton na menší kartičky, udělali dvě dírky na 

zavěšení šňůrky a popsali fixy. Prázdné kartonové cedulky si žáci mohli vyzvednout ve školním klubu, 

jejich úkolem bylo popsat je (OBJETÍ ZDARMA) a vyzdobit podle vlastní fantazie. Cedulky byly velmi 

rychle rozebrané a my se těšili na „Den objetí zdarma“.  Ten se konal na svátek všech srdcí 14. 2. 2019. 

Každý, kdo měl zájem se zapojit, přišel do školy s cedulkou kolem krku. Cedulky byly barevné a krásné. 

O objetí byl velký zájem a 

rozdávalo se ve velkém, proč 

také ne, bylo zadarmo. Stud 

musel jít stranou, objímali se 

všichni, holky, kluci, učitelé. 

Velké podpory se nám 

dostalo od naší paní 

ředitelky, které se zastavila 

v každé třídě a všechny 

objala. Den to byl moc krásný 

a myslíme, že na něj nikdo 

nezapomene a jistě jej 

v budoucnu budeme opakovat. 
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Den všech srdcí 2  
Den všech srdcí 2 proběhl na naší škole v pátek 14. února 2020. Před tímto dnem jsme se rozhodli 

vyzdobit školu obrázky a srdíčky. Uspořádali jsme soutěž - kdo vyrobí nejvíce srdíček z barevného papíru, 

ze kterých následně uděláme řetěz.   

Byli jsme nadšení, jelikož srdíček se nám sešlo opravdu hodně a dalo práci je pospojovat. Některá srdíčka 

byla proplétaná, jiná krásně vyzdobená, originální, popsaná nápisy. Každé bylo krásné, a jsme moc rádi 

za každého, kdo se zapojil. Jako odměnu jsme měli pro výherní třídy i některé jednotlivce sladkou 

odměnu ve formě bonbonů.  

Stejně jako minulý rok jsme se rozhodli uspořádat akci v podobě „objetí zdarma“, vyrobili jsme si cedulky 

s tímto nápisem a rozhodli se rozdávat objetí všem, kteří o něj stáli. Minulý rok se nám to líbilo a ani 

tento rok nás nezklamal. Objetí jsme rozdali opravdu hodně, objímali jsme holky, kluky, naše paní 

učitelky, a dokonce i naše kuchařky.  

Rozhodli jsme se tuto akci rozšířit ještě o to, co budeme mít na sobě, zvolili jsme červenou nebo růžovou 

barvu oblečení, aby to ladilo právě k tomuto svátku.  Jsme s touto akcí velmi spokojení a těšíme se na 

příští rok. 

 

 

Pyžamový den  
Pyžamový den se na naší škole již v minulosti konal, a tak nebylo překvapením, že si jej někteří chtěli 

zopakovat.  Na jedné z našich schůzí padl návrh na tento den. Někteří byli nadšeně pro a jiní proti, ale 

větší část byla pro, a tak jsme se do toho vrhli. Jako první jsme domluvili termín, který by vyhovoval 

a nezasahoval do jiných akcí školy. Zvolili jsme středu 5. 6. 2019, abychom si pak mohli hned na 

odpolední schůzi říct, zda se den vydařil.  Dále nástěnkářky Pandamentu vytvořili plakátek na naši 

nástěnku, aby se informace rozšířila k ostatním žákům školy.  
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Také jsme tuto informaci šířili ústně, a i když někteří reagovali negativně, že v pyžamu nepřijdou, že mají 

jen ošklivé pyžamo, nebo dokonce, že spí nazí       a jestli mají přijít bez oblečení, což jsme samozřejmě 

striktně zamítli, nevzdali jsme se a tento den se nakonec vydařil. Ráno před vyučováním se mohli 

převléknout všichni, kdo v pyžamu nepřišli již z domova. Mohli jsme obdivovat noční košile, klasická 

pyžama, overaly, kraťásky a trička a všem to moc slušelo. Většině bylo líto, že nemůžou jít spát.   

O velké přestávce se konalo focení ve vestibulu, a i když se nás nesešlo mnoho, měli jsme moc velkou 

radost a strávit den v pyžamu bylo velice pohodlné. 

 

 

Soutěž o nejlepší vtip  

Na začátku května jsme se rozhodli uspořádat na naší škole další soutěž a přemýšleli o tématu, které 

tentokrát zvolíme. Nápadů bylo mnoho, ale nakonec jsme se rozhodli pro soutěž o nejlepší vtip, aby byla 

legrace a mohla se pobavit celá škola.  

Spolužáci odevzdávali členům parlamentu vtipy na lístečcích podepsaných jménem a třídou. Lístky byly 

následně umisťovány na nástěnku parlamentu, aby si je mohl každý přečíst. Nakonec jsme vybrali 13 

vtipů, které byly vhodné a vtipné a mohlo začít hlasování.  

Každý mohl hlasovat pro vtip, který se mu líbil nejvíce. Hlasovací lístky musely být podepsány a každý 

mohl hlasovat jen jednou, aby nedošlo k ovlivňování a znevýhodnění. Lístky byly vhazovány do schránky 

parlamentu 

Hlasování probíhalo týden, poté byly hlasy sečteny a první tři výherci dostali sladkou odměnu v podobě 

bonbonů a čokolády. Doufáme, že se soutěž všem líbila a pobavila i ty, kteří se aktivně neúčastnili. 

Zde publikujeme pár soutěžních vtipů: 

1. 

Je Pepíček ve škole a paní učitelka ho vyvolá "Pepíčku, jak se válčilo v první světové válce?" "Nevím." 

"A Pepíčku, kdo umřel v druhé světové válce?" "Nevím." "A Pepíčku, jak je velký vesmír?" "Nevím." Paní 

učitelka dá Pepíčkovi pětku. Pepíček přijde domů a ptá se tatínka "Tatínku, jak se válčilo v první světové 

válce?" "Padaly bomby, střílelo se." "A tatínku, kdo umřel v druhé světové válce?" "Ooo ten Hitler" 
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"A tatínku, jak je velký vesmír?" "To nebylo ještě vědecky prokázáno." Druhý den přijde do školy a paní 

učitelka Pepíčka vyvolá "Co na tu pětku říkala maminka?" "Padaly bomby, střílelo se." "A co na to 

tatínek?" "Ooo ten Hitler." "A Pepíčku máš ty vůbec rozum?" "To nebylo ještě vědecky prokázáno." 

2. 

Jeden chlápek, hudebník, přijde při autonehodě o ruku. Je tím hrozně deprimován a neví, co si počít. 

Nakonec se rozhodne spáchat sebevraždu. Vyleze na nejvyšší budovu v okolí s úmyslem skočit přes 

okraj a rozplácnout se dole. 

Když přijde k zábradlí, všimne si, že dole je nějaký chlap, který nemá ani jednu ruku, ale přesto vesele 

poskakuje kolem dokola a evidentně je zcela šťastný. Zamyslí se nad tím a říká si, „proč bych měl 

spáchat sebevraždu, když ten tam dole je na tom hůř, a přesto spokojeně žije?“. Sejde tedy dolů a 

přijde k tomu bezrukému a ptá se ho, proč je tak šťastný, že tak radostně poskakuje. 

Bezruký odpovídá: „Já nejsem šťastný. Mě jenom svědí zadek a nemůžu se tam podrbat.” 

3. 

Byla jedna maminka, a ta měla dva syny, jeden se jmenoval Mozeček a druhý Drž hubu. Mozeček chodil 

na maliny a Drž hubu do obchodu. Drž hubu šel na nákup, a před obchodem stála babička, a ta se ho 

ptá: Chlapečku, jak se jmenuješ? Drž hubu. Jak se jmenuješ? Drž hubu. Ještě jednou, a zavolám tvé 

mamince! Jak se jmenuješ? Drž hubu. Paní, jak se jmenuje váš syn? Drž hubu. Máte vůbec nějaký mozek? 

Ano, právě šel do supermarketu! 

 

 

 

V překladu znamená hodit se do gala, náležitě se obléct, vymódit se. 

Rozhodli jsme se s naším Pandamentem zapojit se do této akce, která se konala i na jiných školách po 

celé republice. Přišlo nám skvělé, že se v jeden den koná stejná akce na více místech. Tento rok byla 

naplánována na 15. října.   

Nástěnkáři měli za úkol vytvořit plakátky a umístit je na nástěnku Pandamentu, aby se o akci dozvěděli 

naši spolužáci, informaci jsme též šířili ústně.  Našla se spousta spolužáků, kteří neměli zájem přijít ve 
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společenském oděvu, nebo nám sdělili, že žádný nemají. Nás to však neodradilo a akci jsme uskutečnili. 

Navzájem jsme si posílali fotografie, kdo v čem přijde a těšili se na Suit up den.  Patnáctého října jsme 

přišli do školy v krásných šatech a byli potěšeni, že se akce účastnili i někteří učitelé a naše paní ředitelka, 

která nás podporuje při každé akci. Nebylo nás mnoho, ale jsme rádi za každého, kdo se zapojí.  Akci 

jsme si moc užili a těšíme se na další. 

 

Odpoledne s Pandou  

Rozhodli jsme se pozvat k nám do Jáchymova parlamenty i z jiných škol (ZŠ MŠ OSTROV, ZŠ MERKLÍN, ZŠ 

HROZNĚTÍN).  Připravili jsme si na jedné z našich schůzí program a rozdělili si role, kdo co bude zařizovat, 

kdo co přinese, v kolik hodin se sejdeme, jak dlouho bude akce trvat a různé další detaily. V den akce 

jsme museli některé úkony přeorganizovat z důvodů nemocí, výpadku internetu a jiných nepříjemností, 

ale snažili jsme se hosty příjemně pohostit a pobavit a myslím, že se nám to povedlo. 

Týden před akcí jsme si zkusili na svých spolužácích malování na obličej i taneční choreografii, kterou 

jsme museli bohužel zrušit.  

V den akce 29. 5. 2019 jsme se setkali o půlhodiny dříve, abychom vše nachystali, občerstvení pro naše 

hosty, barvičky na obličej, mix písní v počítači a netrpělivě očekávali, až dorazí. Ve dvě hodiny k nám 

dorazil parlament ze ZŠ a MŠ Ostrov, ostatní se omluvili.  Velmi rádi jsme je přivítali, provedli je po naší 

škole, ukázali třídy, dílny, šatny a pověděli jim něco o nás. Následně jsme je pozvali na pohoštění, 

malinový koláč, čokoládové sušenky, tyčinky a nápoje. Po malé občerstvovací pauze jsme se mohli 

vrhnout na zábavu, malování na obličej, ochotně se nám vydali na milost. Místnost byla brzy zaplněná 

Harrym Potterem v mnoha verzích, obličeji plnými dekorativních květin a jiných motivů. Panovala 

uvolněná atmosféra plná vyprávění o akcích a plánech.  

Slova se ujala i naše paní ředitelka, která, pokud je to totiž jen trochu možné, vždy nám a spolužákům 

vyjde vstříc, snaží se zvelebit naši školu a dělat vše pro to, aby se nám v ní líbilo. Vyprávěla o nás 

a zrealizování projektů v minulých letech. Toto setkání nás velmi inspirovalo k dalším akcím. 

Rozloučili jsme se se všemi, i když se nikomu nechtělo domů, a slíbili si, že se určitě znovu navštívíme. 

Odpoledne jsme si moc užili a těšíme se na další setkání, nejen s parlamentem ZŠ a MŠ Ostrov, ale 

i s parlamenty dalších škol. 
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Spolupracující parlamenty jsme zapojili do našich akcí. I když jsme si vytvořili plakáty pro naši školu, 

přeposlali jsme je ostatním parlamentům, aby si je mohly upravit pro svoje potřeby.  
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Navštívili jsme i jiné Parlamenty: 

5. ZŠ má talent  

Byli jsme pozváni na akci 5. ZŠ MÁ TALENT, která se konala na 5. ZŠ Myslbekova v Ostrově. Na akci jsme 

se moc těšili a byli zvědaví.  

S nadšením jsme vyrazili na autobusovou zastávku a čekali na náš motorový kočár, který nás zavezl do 

cíle. Jelo poměrně hodně lidí, ale vešli jsme se, usadili se a vyrazili. Ten den bylo nádherné počasí 

a svítilo slunce, což naši pozitivní náladu jen umocnilo. Když jsme dorazili k místu konání, přivítalo nás 

pár žáků, kteří nás provedli školou až do učebny, ve které se konala soutěž.  

Vše bylo nachystané, židličky k sezení, občerstvení a ceny pro vítěze i pro zúčastněné. Přihlášených 

bylo poměrně hodně žáků s různými dovednostmi. Soutěžící šli za sebou podle věku a opravdu bylo na 

co koukat a co poslouchat. Překvapila nás odvaha všech, kteří vystoupili před porotu, nás, spolužáky 

i rodiče. Viděli jsme mažoretky v překrásných kostýmech, recitaci básniček, taneční čísla, gymnastiku, 

pěvecká vystoupení. Všichni byli kreativní a zapálení, podporovali i své soupeře a tleskali jim. Akce byla 

úžasná a moc se nám líbila, dokonce jsme se účastnili hlasování pro cenu diváka, kdy jsme mohli dát 

hlas vystoupení, které se nám líbilo nejvíce. V půl páté jsme museli vyrazit zpět k domovům, a tak jsme 

se rozloučili a opustili školu. Po cestě na zastávku jsme se zastavili na malé občerstvení, následně usedli 

do autobusu a jeli domů.  Akce pro nás byla inspirativní a rádi bychom v budoucnu zorganizovali něco 

podobného.  

Parlament-Merklín  

Byli jsme pozváni na akci, která se konala v úterý 26. března 2019 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.  
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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, přivítali 

a 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. Dokonce jsme na cestu domů 

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

příchod parlamenťáků. 

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

se do řady a všichni přednesli slib a 

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, ve které 

jsme shrnuli akce, které jsme dělali na 

naší škole pro inspiraci začínajícího 

parlamentu.  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.  

 

Souboj Parlamentů  

Základní a mateřská škola ostrov Myslbekova – uspořádala pro parlamenty souboj. Pozvali náš 

Pandament , abychom se účastnili souboje a prohlédli si prostory jejich školy. Akce se konala v pátek 21. 
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února 2020 v Ostrově. Pozvání jsme samozřejmě s nadšením přijali a těšili se. Po obědě jsme vyrazili na 

autobusovou zastávku a motorovým kočárem jsme se dopravili do Ostrova a následně pěšky ke škole. 

Již venku jsme byli přivítáni dvěma zástupci parlamentu a byli vyzváni ke vstupu do prostor jejich 

klubovny. Klubovna vznikla z bývalého skladu tělocvičného nářadí a moc se nám líbila. Hlavně hudební 

vybavení bylo dle našeho názoru skvělé. Usadili jsme se ke stolům a nabídli si výborné občerstvení – 

muffiny, brambůrky, zeleninu a minerálku. 

Přijel i parlament z Hroznětína, jehož členy jsme viděli poprvé a líbil se nám jejich zápal. Souboj mohl 

vypuknout. Prvním úkolem bylo sestavit Tangram – což se nepodařilo žádné skupině i když jsme byli 

velmi blízko. Druhým úkolem bylo odpovídat na otázky z témat, která nám vybrali soupeři a my jim. Což 

bylo moc zábavné a dařilo se nám lépe. 

Poslední soutěž byla pohádková - úkolem bylo podívat se na ukázku a následně odpovědět na otázku. 

Ukázka byla z pohádky Princezna ze mlejna a otázka byla „Jak se ona princezna jmenovala?“. Odpověď 

jsme znali. Nakonec jsme skončili na druhém místě. Souboj byl skvělý, nasmáli jsme se a trochu 

i namáhali mozek.  

Po souboji jsme si mohli prohlédnout školu, která je prostorná a pěkná. Viděli jsme školní zvířata, novou 

tělocvičnu i učebnu chemie. Ve čtyři jsme museli vyrazit na autobus. Domů jsme jeli nadšení a těšíme se 

na další akci. 

Pozvánka na souboj titánů                                                                                               
PARLAMENTŮ 

Ahoj Pandamenťáci, 

tímto bychom Vás chtěli pozvat 21. 2. 2020 od 14 hodin na souboj parlamentů, který je 

inspirovaný naší školní soutěží Souboj titánů. Jde o různé úlohy na přemýšlení. Těšit se můžete 

také na občerstvení a prohlídku školy. S sebou si vemte přezůvky a hlavně dobrou náladu . 

Budeme se na vás těšit. 

Parlament Ostrov 
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Doufáme, že jsme Vás inspirovali. 

Děkujeme, Pandament ZŠ Jáchymov 
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Inspiromat 

parlament Myslbekova Ostrov 

 

Čertovské klání 

Termín – co nejblíže k 5.12. 

Akce pro děti ze školních družin 

Úkoly na stanovištích vymýšlí a zajišťují parlamenťáci 

Děti v 3-5ti členných skupinách chodí po škole a hledají stanoviště s čertovskou tématikou. 

Na každém stanovišti je čeká jednoduchý úkol, který musí splnit. Po splnění všech úkolů 

dostanou od Mikuláše sladkou odměnu.  

Stanoviště  

▪ Pekelná brambora – slalom 

s bramborou na lžíci 

 

▪ Čertovské ocásky – každý má 

svůj ocásek (šátek, lano) a 

snaží se ho uchránit před 

ostatními. Naopak se pokouší 

utrhnout ocas jiným. Kdo 

přijde o osásek, vypadává. Na 

vlastní ocásek je zakázáno 

sahat. 

 

 

▪ Pekelný kočár – na dlouhém 

provázku je na jedné straně 

připevněn obrázek 

s pekelným kočárem, druhý 

konec je přivázán na klacík. 

Děti musí co nejrychleji 

namotat provázek na klacík. 

 

▪ Obehraj čerta – děti se snaží vstřelit míč do florbalové branky. V bráně 

chytá čert. 

 

 

▪ Cesta peklem – děti projdou po schodišti a musí si zapamatovat 

všechny pekelné obrázky, které cestou potkají.   
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5. ZŠ má talent 

Termín – jaro 

Akce pro všechny žáky školy 

Soutěž, kde děti mohou soutěžit a ukázat nám svůj talent – každý předvede, co umí a porota 

složená z učitelů rozhodne  

Tato soutěž vznikla z iniciativy dětí v Parlamentu. Parlamenťáci osloví učitele do poroty, 

připraví diplomy i ceny.     
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Barevný týden 

Termín – duben / květen 

Akce pro 1. i 2. stupeň + učitele 

Během jednoho týdne je každý den určeno jiné téma, jak mají děti přijít oblečeny (barva, 

vzor ) 

Nejoblíbenější bývá pátek – pyžamový den 

Parlament obchází třídy a sepisuje, kolik děti je oblečeno dle daného tématu 
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Vánoční den 

o Termín – těsně před Vánoci 

o Akce pro všechny žáky školy 

o Navazuje na oblíbený barevný týden 

o Letošní školní rok 1. ročník 

o V tento den přijdou děti i učitelé vánočně oblečeni a žáci parlamentu obchází 

třídy a kontrolují 
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Třídní strašidlo  

Termín – listopad 

Nápad parlamenťáka 

4.třídy 

V rámci „halloweenské“ 

nálady třída vytvoří 

společné třídní strašidlo v 

životní velikosti 

Třídní učitel se může 

zapojit tím, že strašidlu 

propůjčí svůj obličej 

Hodnotí se účast třídy 

Příští rok bude téma „ Náš 

třídní, náš hrdina“ 

 

 

Sběr elektroodpadu 

o Parlament spolupracuje na organizaci 

 

Dubnová výzva 

o Termín – duben během 

COVIDu 

o Pokus vytáhnout děti do 

přírody a nafotit veselé fotky  
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Kdo hledá, najde 

Celoroční akce pro všechny třídy 

Kvůli covidu akce mino budovu školy a nemíchání tříd 

Pro každý měsíc je udáno tajné místo v Ostrově a žáci dle fotografie ho musí najít a vyfotit se 

tam.  

Fotit se může celá třída společně nebo jednotlivci samostatně a pak třída vytvoří koláž z 

jednotlivých fotografií  

 

 

 

 

 



26 
 

Čištění řeky Ohře 

Úklid kolem řeky Ohře v rámci akce Ukliďme Česko, ve spolupráci s MAS Krušné hory, o. p. s. 
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Inspiromat 

Parlament ZŠ Merklín 

 

Cesta za pokladem 
10. května 2019 jsme na schůzce parlamentu vymysleli akci s názvem „Cesta za pokladem“. 

Společně s paní vychovatelkou jsme sepsali otázky a úkoly pro děti ze školní družiny. Vzali jsme 

si na pomoc odborné knihy, časopisy a používali jsme internet. Připravovali jsme nejrůznější 

pomůcky a paní vychovatelka zajistila odměny a pamětní karty. Děti byly rozděleny do dvou 

skupin, jelikož jich je ve školní družině hodně. 31. 5. 2019 jsme šli dopoledne vše připravit. Na 

stromy podél cesty jsme rozvěsili otázky s úkoly, kreslili jsme šipky, některé úkoly byly dokonce 

schovány a cestu lemovaly pirátské praporky. U některých úkolů jsme stáli my -parlamenťáci. 

Za každou správně zodpovězenou otázku, získaly děti pirátský žeton, kterých musely nasbírat 

celkem 17. Pokud odpověděly na otázku špatně, čekala je na konci cesty náhradní. Na konci 

cesty byl umístěný koráb z kartonu a také poklad, který museli naši spolužáci najít. Našim 

spolužákům se akce líbila, počasí se vydařilo, ale nejvíc se líbil poklad ☺ Paní vychovatelka nás 

pochválila za skvělou spolupráci a ochotu. I my jsme dostali sladkou odměnu a pamětní kartu. 

Těšíme se na další vydařenou akci… 

 

Vanesa Jochová a Eliška Vlčková – 4. třída 
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  BAREVNÝ  TÝDEN 
 

Barevný týden v naší škole proběhl od 15. dubna do 17. dubna 2019. První den jsme přišli do školy 

v modré barvě, každý se modral, měli jsme každý modrá trička, kalhoty a jiné doplňky. Druhý den jsme 

byli ve žluté barvě, opět jsme měli oblečení žluté. Poslední den jsme byli všichni v zeleném. Celá škola 

si tento týden užila, všem se to líbilo a už se těšíme na příště.     

                          

ELIŠKA VLČKOVÁ  

 

 


