
Startovací výjezd žákovského parlamentu 

Mlýnky - penzion Jana 
Ve čtvrtek 8. 9. 2022 jsme se všichni parlamenťáci sešli v 8 hodin u školního hřiště. Chvilku 

trvalo, než jsme všichni dorazili a než se vybraly kartičky zdravotní pojišťovny, ale přece jen 

jsme vyrazili přesně o půl deváté, jak bylo v plánu. Odjíždělo celkem 45 parlamenťáků.  

Když jsme přijížděli k penzionu Jana, kde jsme měli být ubytovaní, minuli jsme plný autobus 

lidí, kteří právě odjížděli z Mlýnek, strhla se zuřivá „mávačka“. Původně jsme si mysleli, že to 

jsou naši šesťáci, ale nebylo tomu tak, byl to zájezd důchodců. Po příjezdu jsme neměli 

nachystané pokoje, tak jak bývá zvykem. 

Kufry jsme si uložili dole k posilovně a šli 

jsme na místo prvního srazu. 

Setkali jsme se u ohniště, kde jsme si zahráli 

několik seznamovacích her. Jedna z nich byla 

obzvláště zábavná, alespoň pro mě. Rozdělili 

jsme se na dvě skupiny a každý dostal číslo 

od jedné do dvaceti dvou. Pak jsme šli po 

skupinách k sobě a mezi ty dvě skupiny se 

natáhla deka, kterou dva lidé drželi ve 

vzduchu. Říkala se čísla a z každé skupiny vyšel opatrně jeden člověk s vyvolaným číslem. 

Jakmile se deka spustila dolů, stanuli tváří v tvář dva lidé. Ten, který jako první vykřikl jméno 

toho druhého, vyhrál. Když ani jeden z nich nevěděl, jak se ten druhý jmenuje, navzájem se 

představili.  

Po seznamovacích hrách, chvíli před obědem, byly pokoje uklizené, takže jsme se konečně 

dozvěděli, kdo s kým je na pokoji a mohli jsme se nastěhovat. Po obědě jsme měli odpolední 

klid, pak jsme se sešli na terase.  

Podle barevných papírků jsme se rozdělili na čtyři skupiny k další aktivitě - šifrovačka. Vždy 

maximálně jedna dvojice ze skupiny vyrážela do terénu a tam hledala nějakou ukrytou šifru. 

Jakmile ji našla, vrátila se dvojice zpět ke skupině a do terénu vyběhla další dvojice. Mezitím 

zbytek skupinky luštil přinesené šifry. Která skupinka vyluštila jako první všechny šifry a splnila 

všechny úkoly, vyhrála.  

Odpoledne začalo pršet, přesunuli jsme se do jídelny. Ve skupinách jsme vytvářeli „projekty 

snů“. Každá skupinka si mohla vymyslet a naplánovat organizaci vlastního projektového dne. 

Vznikly návrhy šesti projektů, které pak jednotlivé skupiny odprezentovaly. Návrhy na 

projektové dny: Den chuťových buněk, Den se zvoněním, Škola v mobilu, Školní farma, Školní 

ples a Víkend hrou ve škole. 

Pak jsme měli volno na večeři. Po večeři byl sraz v altánku. Mezitím se venku pořádně setmělo. 

Po skupinkách jsme se vydávali do lesa na týmovou procházku nočním lesem se zavázanýma 

očima. Cestou jsme se přidržovali přichystaného lana. Zbytek parlamentu byl v  altánu a hrál 

jiné hry (Slunce svítí na všechny, Salát…), postupně se na cestě vystřídaly všechny skupiny. 



Druhý den po snídani jsme obuli nepromokavé boty a hurá na hřiště! Tam jsme hráli hru ve 

dvou týmech, které se ještě jednou rozdělily na poloviny, takže celkem čtyři týmy. Doprostřed 

mezi týmy se položil šátek. Vyvolávala se čísla a vždy to určité číslo vyběhlo a muselo dostat 

šátek na svoji část hřiště. Nebylo to tak jednoduché. Když se někdo dotýkal šátku, byť jen 

nohou, a ten druhý se ho dotkl, bod získal tento tým. Pak byla velká zábava, když se místo čísel 

vyvolávala třeba: „Vyběhnou všichni ti, kteří mají rádi růžovou, houby... Vyběhnou všechny 

Andělky!“ Nebo se vyvolávalo podle 

matematických příkladů. Pak jsme dělali tiché 

řady. Řadili jsme se podle velikosti bot, výšky, 

věku… Při jedné z her kolem nás projel 

autobus, což bylo znamení, že výjezd 

žákovského parlamentu se blíží ke konci. Šli 

jsme si pro věci, rozloučili jsme se, dostali jsme 

odznak parlamenťáka a nasedli jsme do 

autobusu. Po cestě zpět jsme zpívali písničky  

a já jsem hrála na ukulele. Pak jsme přijeli ke 

škole a startovací výjezd žákovského parlamentu tím oficiálně skončil. 

 

Marie Magdalena Kročová 9. C 


