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V pátek ráno v 8 hodin začalo naše další zasedání ve školní knihovně. 

Nejdříve jsme byli přivítáni a poté následovala promluva od našich 
koordinátorů. Zhodnotili jsme úspěšné vystoupení našich florbalistů 
z druhého stupně a dívek z prvního stupně ve vybíjené na Vánočním turnaji 
dětských parlamentů. Kamenná stezka z Kutné Hory nás na oplátku 

pozvala na jarní  pěveckou „superstar“. 
 
 Jeden ze zajímavých návrhů podali Vojta Příhoda a Johana Růžičková.            

Navrhli inzertní nástěnku. V praxi by to fungovalo tak, že s návrhy na prodej, 

nákup nebo výměnu by se chodilo za Johanou nebo za Vojtou, ti by návrh 

odsouhlasili,  podepsali a vyvěsili. Nakonec padl námět využít nástěnku naproti 

ředitelně. Každý snad ví, kde má nástěnku naše hodná kočička z  pražské ZOO, 

ta se uskromní zhruba o polovinu a místo je na světě. Inzerát si bude moci podat 

každý žák, a to s jakýmkoliv obsahem, který nebude v rozporu se zásadami 

slušnosti a nebude nikoho urážet. 

 Druhý návrh zněl, že by škola mohla adoptovat dítě na dálku z nějaké 

africké nebo asijské země . Někteří členové dostali za úkol vyhledat na webu 

informace o institucích a organizacích nabízejících tuto pomoc a o celé adopci 

vůbec. Stejně jako na jiných školách by se  vybíraly příspěvky, ze kterých by se 

platilo vzdělání ve škole apod. 

Další návrh nemohl vymyslet nikdo jiný než Petr Matoušek  - „co takhle 

uspořádat přátelský turnaj v kopané se zvláštní školou, myslím, že jim dáme 

pořádný výklep“, prohlásil. Když vše vyjde, tak se na celou akci můžeme těšit v 

měsíci červnu. 

 Poslední připomínky se týkaly rozhlasu třídy 9.B. a vysvětlení proč nelze 

prodloužit přestávky. Již od začátku školního roku nejde v této třídě rozhlas,  

proto žáci neslyší žádná důležitá hlášení a na požární poplach přišli asi s 10-ti 

minutovým zpožděním. Přestávky se také prodlužovat nebudou, a to ze 

zákonných důvodů a návaznosti autobusů po odpoledním vyučování. 
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