
SDÍLEJ, PORAĎ, POMÁHEJ!

Vážení parlamenťáci,
všichni  prožíváme  s  probíhající  celosvětovou  pandemií  COVID-19  různá  omezení  týkající  se
vzdělávání,  volného  pohybu  osob,  sportovních  aktivit  či  obecně  trávení  volného  času.  Nutná
nařizovaná  opatření  ovlivňují  každého  z  nás,  naše  rodiny,  kamarády,  spolužáky,  spoluhráče.
Nemůžeme vykonávat běžné činnosti jak dříve.  

Z  tohoto  důvodu  a  také  na  základě  online  setkání  žákovského  parlamentu,  která  proběhla  dne
18.02.2021 a 25.02.2021  se na Vás obracím s velkou prosbou o podělení  se o různé činnosti,
podněty a rady, které všem mohou pomoci překonat tyto nelehké chvíle. Pojmenoval jsem ji velmi
jednoduše  –  SDÍLEJ,  PORAĎ,  POMÁHEJ!,  neboť  již  do  samotného  názvu  je  včleněn  duch
kamarádství, spolupráce a tolik potřebné naděje.  

Není  to  však  úkol  jen  pro  Vás  samotné,  ale  počítám  se  zapojením  Vašich  spolužáků,  třídních
kolektivů.  Každý,  kdo  má  nějaký  nápad  mne  může  prostřednictvím  Vás  či  přes  email
k.horak@zszdounky.cz kontaktovat. Já je pak budu zveřejňovat na webových stránkách naší školy v
sekci O škole → Žákovský parlament k inspiraci pro ostatní. Není třeba vytvářet dlouhé „slohové“
práce, ale krátkou formou myšlenku popsat. 

Příklady některých možných činností

1. Vzdělávací aktivity:
 jak se lépe připravovat do školy,
 co mi pomohlo se naučit konkrétní učivo,
 kterou jsem si přečetl knihu a čím je zajímavá,
 spolupráce se spolužákem,
 internetové prostředí a distanční výuka,
 jaký film mne zaujal a proč, které kulturní vystoupení (divadelní, hudební) bylo podnětné...   

2. Volnočasové aktivity:
 tip na návštěvu zajímavého místa v obci či mimo obec (příroda, kulturní památka)...

3. Sportovní, zdravotní a společenské aktivity:
 jak lépe zvyšovat fyzickou kondici,
 co se mi ve sportu podařilo,
 které jídlo a vitamíny užívám, jak se chráním před nákazou,
 pomoc spoluobčanům v době pandemie...

… a další možné zajímavé a prospěšné činnosti nejen pro zpříjemnění volného času. Iniciativě se meze
nekladou.

UPOZORŇUJI  VŠAK  NA  DODRŽOVÁNÍ  VŠECH  OPATŘENÍ  SMĚŘUJÍCÍCH  K
OMEZENÍM A ZÁKAZŮM! 

Závěrem mi  dovolte,  abych  Vám všem poděkoval  za  spolupráci  a  popřál  hodně  zdraví  s  osobní
spokojeností.

Zdounky, 08.03.2021.

Kamil HORÁK
předseda ŽP   

Publikováno
http://www.zszdounky.cz/o-skole/%C5%BEakovsky-parlament/
MS Teams, skupina Žákovský parlament

http://www.zszdounky.cz/o-skole/%C5%BEakovsky-parlament/
mailto:k.horak@zszdounky.cz

