
Láska je jako…
Patrik Radosa

Mstitel, který se Vás nezbavil,
pohodová a láskyplná jako královna víl,

zpestření, které se na Vás usmívá,
člověk, který se o Vás zajímá,

člověk, který poslouchá Váš hlas
a hladí Vám dlouze Váš vlas,

člověk, který dává Vám polibek,
lásky by mohl být vždy přebytek.

Láska je jako básnička,
která mezi Vámi se vzkřísila.

Láska
Tereza Trnová a Kristýna Čaňová

Dneska se někdo zamiloval,
píseň pro ni zazpíval,

květiny natrhá,
pak jí je dá.

Pozvu ji na ples,
mám z toho stres,

na moje srdce působí tlak,
protože jsem jí šumák.

Z dálky mi zamávala,
srdce mi zas rozzářila.

8. ročník s Mgr. Ivanou Tálskou

Proběhlo školní kolo soutěže Srdce s láskou darované.
Soutěžní prací bylo vyrobené srdce a text libovolného žánru, z
něhož je zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Žáci pracovali
kolektivně ve třídách. Představují vám své práce.
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Srdce s láskou darovanéChvilka poezie

Velký úkol, děti, máme, srdce z

lásky uděláme. Komu jej však

darovat, koho máš nejvíce rád?

Já jej dám mamince, já zase

sestřičce a já zas Maxovi,

našemu křečkovi.

Jak to tedy uděláme, když jen

jedno srdce máme?

Krátký příběh povím vám.

Jeden člověk byl moc smutný,

protože byl stále sám. Pořídil si

květinu, barevnou krásnou

rostlinu. Ale i když pěkná byla,

smutek v srdci nezlomila.

Přivedl si tedy pejska, s nímž si

bude venku hrát, a ten pejsek

roztomilý bude jeho kamarád.

Jenže pejsek mluvit neví,

neporadí, neodpoví.

Co teď dělat, když jsem sám,

když v srdíčku smutek mám?

A tak člověk zjistil, že aby nebyl

sám, musí mít lidské přátele a

bude mu zase vesele. Potřebuje

kamaráda, co ocení ho, poradí,

povzbudí i pohladí.

My jsme srdce vyrobili, na čtyři

roční období jej rozdělili.

To srdce darujeme lidem všem,

kteří jsou sami a cítí smutek

v srdci svém. Ať v každém

ročním období dobré přátele

mají a vzájemně si všichni

pomáhají.

Motýlci s Marií Pomykalovou

Srdce pro dobré přátele v každém ročním
období, děti z MŠ



Srdce jako světlo do našich rodin, 6. ročník

Srdce pro paní učitelku Mirku Ševčíkovou, děti z MŠ
Každý z nás zná nebo má ve svém

okolí člověka, který má velké a dobré

srdce. My takového člověka známe a

máme ho moc rádi. Je to paní učitelka

Mirka Ševčíková, která učila v

mateřské škole spoustu let a pod

rukama jí prošly stovky dětí. Když se

řekne "paní učitelka Mirka", každému

se na tváři vykouzlí úsměv a všichni na

svá léta ve škole vzpomínáme.

Ona si opravdu naše srdíčko z lásky

zaslouží.

Sluníčka s Barborou Juráskovou

a Bc. Dankou Michalcovou

Srdce pro Březovou, 7. ročník

Náš osud, naše budoucnost nás může

zavát kamkoliv po České republice, po

Evropě nebo po celém světě.

Důvodem může být studium,

zaměstnání nebo rodina. I když

budeme na druhé straně zeměkoule,

nikdy na Březovou nezapomeneme a

navždy zůstane v našich srdcích.

Napsali a vyrobili s Mgr. Hankou Gureňovou

a Mgr. Vojtou Králem



Vyrobili s Mgr. Marií Ševčíkovou a napsali s Mgr. Klárou Stojaspalovou



ROZHOVOR S PANEM UČITELEM JAKUBEM MAČÁKEM

Školní parlament

Proč vlastně vznikl školní parlament
a co to je?
Školní parlament je vlastně taková
„hra na demokracii“. Ale je to hra, při
které se žáci učí, jak vlastně naše
společnost funguje. Žáci zažívají
pocity úspěchu a neúspěchu, učí se
odpovědnosti za své chování a
pociťují důsledky svého jednání či
nejednání.

Kdo bude tvořit školní parlament a
co bude dělat?
Školní parlament je skupina žáků,
kteří jsou voleni a zastupují všechny
ostatní žáky školy. Tito zástupci, říká
se jim parlamentáři, pak předkládají
návrhy a společně hlasují. Řeší
nejrůznější problémy a předkládají
své nápady či nápady za svou třídu.
Základním pilířem je slušně
vyjadřovat své názory, argumentovat,
dokonce se i slušně vymezit vůči
něčemu, co se mi nelíbí.

Kolik členů má školní parlament?
Každá třída může mít v parlamentu 2
zástupce, celkově může mít
parlament až 18 členů
(parlamentářů). Na fungování
školního parlamentu se budou
podílet dva pedagogové jako tzv.
koordinátoři. Ti nebudou hlasovat ani
předkládat návrhy, jen budou žákům
pomáhat s řešením nejrůznějších
situací, usměrňovat a dohlížet na
chod celého parlamentu.
Koordinátorem budu já, Jakub Mačák,
a Zuzana Mačáková.

Jak často bude školní parlament
zasedat?
Parlament by měl zasedat alespoň
jednou měsíčně – to je stanovené
minimum, ovšem maximální počet
zasedání stanoven není. Bude-li
potřeba řešit důležité záležitosti,

může zasedat třeba i čtyřikrát do
měsíce nebo klidně třikrát týdně. To
se uvidí podle aktuální potřeby.

Budou mít i ostatní žáci přístup na
zasedání parlamentu?
Zasedání budou dvojího typu:
veřejná a soukromá. Jak název
napovídá, veřejná zasedání budou
většinou po vyučování a mohou se
jich účastnit i ostatní žáci školy a
učitelé. Budou se konat
pravděpodobně v hale. Soukromá
zasedání budou sloužit například k
tomu, aby se parlamentáři mezi
sebou více poznali, vyjasnili si
některé interní vazby a třeba se
připravili právě na ta veřejná
zasedání, aby to mělo úroveň.

Mohou se veřejného zasedání
účastnit i rodiče nebo občané
Březové?
Přestože je parlament ryze školní
institucí a řeší záležitosti školy, naše
škola je otevřená a pokud budou vaši
rodiče, babičky, dědečkové mít
zájem, mohou se po domluvě
účastnit těchto veřejných zasedání
školního parlamentu.

Jak často budou veřejná zasedání?
To se opět teprve uvidí, podle
situace.

Zasedání bude svolávat koordinátor,
nebo jej může svolat i člen
parlamentu?
Většinou koordinátor, ale máme v
plánu, tedy pokud si to parlament
odhlasuje, dát každé třídě možnost
svolat tzv. mimořádné zasedání.
Budeme žáky směřovat k tomu, aby
tuto pravomoc měli členové jen
jednou za volební období, takže si
musí dobře rozmyslet, jestli jejich
záležitost opravdu stojí za svolání

mimořádné schůze. Ale to vše bude
jasné až po první ustavující schůzi,
kde se všechny tyto věci musí vyřešit.

Může před parlament předstoupit i
někdo jiný, např. žák školy, učitel,
pan ředitel?
Samozřejmě že může. Ono je to
přímo žádoucí. Komunikace mezi
parlamentem a učiteli a vedením
školy je základ dobrého fungování.

Co bude parlament projednávat, o
čem bude rozhodovat?
Na to vám teď nemůžu odpovědět,
protože to nevím. To vše záleží na
parlamentářích, s jakými problémy,
požadavky a návrhy budou na
zasedání parlamentu přicházet. To se
uvidí až začneme fungovat. S jistotou
vám ale mohu sdělit, že v žádném
případě nebudeme řešit osobní
problémy žáků (kdo koho miluje a
nemiluje, atd.) :-)
Obecně je to tak, že parlament
předkládá návrhy, o kterých se
hlasuje. Neznamená to ovšem, že po
schválení se daná záležitost „sama“
uděje. Naopak. Schválení je jen
začátek a parlament musí činit další
kroky k realizaci. Tím zjistí, jestli si
stanovil reálný, nebo nereálný cíl. Ne
všechny projekty jsou úspěšné a ne
vždy se podaří přesvědčit ostatní.
Není to jen o hlasování, ale také o
práci na konkrétním úkolu, který si
parlament sám stanovil.

To znamená, že návrhy předkládají
vždy parlamentáři?
Ano, vždy. Může to fungovat
například tak, že třída si v třídnické
hodině probere své problémy, které
chce řešit. Ty předá svým zástupcům
a ti je předloží na zasedání
parlamentu.

Od druhého pololetí školního roku 2018/2019 začne ve školách na konci světa opětovně fungovat školní
parlament. Proběhly volby a my jsme se zeptali jednoho z koordinátorů tohoto projektu na podrobnosti.



A pak už je na těch zástupcích, aby
přesvědčili zbytek parlamentu, že
tento problém či návrh stojí za
řešení, a když si to parlament
odhlasuje, bude ho potom nějak
řešit. Ale jak ho vyřeší, to už je opět
jen na parlamentářích... Z toho
vyplývá, že školní parlament by měl
řešit především celoškolní
záležitosti. Důležité je zmínit, že
návrhy nesmí být v rozporu se
školním řádem.

Parlament má 18 členů. Co když
vznikne patová situace a bude 9 pro
návrh a 9 proti návrhu. Kdo bude mít
rozhodující hlas?
Dobrá otázka! Tento problém u nás
nenastane, protože deváťáci mají jen
jednoho kandidáta. Celkem tedy
máme 17 parlamentářů. Lichý počet
je v tuto chvíli pro nás řešením! Jak
to bude dále, uvidíme.

Hlasy všech mají stejnou váhu?
Samozřejmě. Je jedno, jestli jde o
prvňáka nebo deváťáka.

Hlasování budou tajná?
Mohou být tajná i veřejná. To záleží
na tom, jaký typ hlasování si v danou
chvíli parlament zvolí.

Kde mohou žáci získat informace o
jednáních a hlasování parlamentu?
Na webových stránkách školy máme
sekci „Školní parlament“, kde
budeme zveřejňovat důležité
informace. Uvažuji také o založení
facebookové stránky, ale to si

nejprve parlament musí odhlasovat,
je to jen můj nápad. Určitě časem
obsadíme i nějakou nástěnku. Každý,
kdo bude zvolen do parlamentu, musí
počítat s tím, že se stane v rámci
školy veřejně činnou osobou. Bude
více focen, bude muset více
komunikovat a jeho jméno bude více
vidět :-) . Proto je kandidatura
dobrovolná.

Volby jsou za námi. Jak probíhaly a
kdo byl zvolen?
Volby proběhly úplně hladce a
výsledky najdete na webu školy.

Jak dlouhé je volební období, na jak
dlouho jsou zástupci tříd zvoleni?
Volební období jsme stanovili na půl
roku, tedy na jedno pololetí.
Standardně bývá ve školním
parlamentu volební období 1 rok,
rozhodli jsme se ale toto období
zkrátit na půl roku, aby se žáci v
parlamentu co nejvíce prostřídali a
aby se volby, jakožto demokratický
prvek, často opakovaly a žáci si tak
zvykli, že je to běžná součást života v
demokratické společnosti. Uvidíme,
jak to bude fungovat.

Může třída svého kandidáta odvolat?
Ne. Parlamentář může na svou funkci
sám rezignovat, ale odvolat ho nelze.
Pak nastupuje náhradník. To je ten,
který se umístil na třetím místě ve
volbách.
Jen ve výjimečných případech a ze
závažných důvodů (zase, pokud se to
odhlasuje) může parlament svého

člena vyloučit (za špatné chování,
porušování stanov apod.)

Jaký byl zájem žáků kandidovat do
parlamentu, kolik bylo kandidátů?
Na prvním stupni byli kandidáty
všichni žáci třídy. To znamená: kolik
je žáků ve třídě, tolik bylo kandidátů.
Ovšem na druhém stupni byla
kandidatura dobrovolná a bylo to
velice různé. Například v osmé třídě
nám kandidovala prakticky celá třída,
což je skvělé a jsme za to rádi.
Opakem byla devátá třída, kde byl
kandidát jen jeden.

Těšíte se?
Ano. Je to pro mne velká výzva, ale
těším se na to. Školní parlament
koordinuji poprvé, jsem tedy
nováček... Tak uvidíme, respektive vy
uvidíte, jak se nám to společně bude
dařit.

Taky se těšíme a našemu parlamentu
přejeme mnoho zdaru!

Honza a Michal, 7. ročník

Pastelky na bolavou duši, 8. ročník
Jsme smutní. Jsme smutní, když se

musíme dívat, jak v uprchlických

táborech či v chudých a zaostalých

oblastech nemají děti co jíst, kde

spát a neví, jestli se vůbec dožijí

dalšího dne. Toto nejsou starosti

obyčejných dětí. Jsou to starosti

dětí, které se bojí o vlastní život.

Nekreslí si, nehrají si, nečtou.

Pojďme v nich znovu na chvíli

probudit to dítě, kterým by měly

být a které v nich usnulo již dávno,

kterými jsou, i když to tak

nevypadá. My jsme se rozhodli jim

pomoct. Namalovali jsme

antistresové omalovánky, které se

pokusíme spolu s pastelkami zaslat

dětem, které postrádají své dětství.

8. třída s Mgr. Ivanou Tálskou

stránky školního parlamentu



Srdce pro uzdravení, 3. ročník
Zdraví jenom jedno máme,

často si ho nevážíme.

Proto pozorně slyš náš vzkaz:

„Zdraví jenom jedno máš!“

Těm, co nemoc zlá je souží,

chceme, ať jim zdraví slouží,

proto srdce naše jim dáme

a tajně doufáme,

že pomůže jim v nelehké chvíli

zatnout zuby a najít síly.

Nemoc, ta si nevybírá,

třeťákům to srdce svírá.

Malým, velkým i staříkům

srdce s láskou darujeme

a hodně síly všem přejeme.

Vyrobili a napsali

s Mgr. Terezou Homolovou

Srdce pro seniory,
4. ročník

Milé babičky a dědečci!
Posíláme Vám jedno velké
srdce z malých srdíček, která
jsou takovým malým dárečkem
pro potěšení. Přejeme Vám
zdraví, radost, Boží požehnání a
aby Vám život přinesl ještě
hodně lásky. Tímto srdcem
chceme dát najevo, že nám na
Vás záleží.

Vyrobili a napsali s Mgr. Robertem

Goldmannem

Čtvrťáci se rozhodli vyrobit

velké srdíčko pro seniory v

domově důchodců a posílají jim

toto přání:

I my jsme se zapojili do školního kola

soutěže Srdce s láskou darované. Pro

naše blízké jsme vyráběli svícen ze

slaného těsta ve tvaru srdce. Děti

byly do práce neskutečně zapálené.

Nevidíme často práci s takovým

zapálením. O to více jsme se zapotili

u psaní Pohádky o srdci. Ale zvládli

jsme i toto. Pohádka bude každému

zdobit jeho osobní knihu, kterou už

od září píšeme.

Chtěli bychom tato srdce darovat

svým nejbližším. Máme vás opravdu

rádi A málo vám to říkáme.
Vyrobili a napsali s Mgr. Jirkou Miškarem

Srdce ze slaného těsta, 2. ročník



Srdce pro lásku a naše Já, 5. ročník
Srdce darujeme všem, kteří ví, že
pokud chtějí doopravdy milovat, mít
rádi a ctít druhé lidi, musí se nejdříve
naučit milovat, mít rád a ctít sám
sebe.
Vyrobili jsme jedno velké srdce a
patnáct malých srdíček jako lapač.
Ten náš má zachytávat lásku a
dobrou energii do upletené sítě a zlé
myšlenky nechávat propadnout do
díry uprostřed.
Každý jsme vyrobili své vlastní malé
srdce, do kterého jsme vložili kousek
sebe a přidali jsme myšlenku, která
se nám líbila.
Dále jsme také vytvořili složku, ve
které se více dozvíte, na co slouží
lapač snů, jaký mají význam jeho
jednotlivé části a také, které barvy si
na něj zvolit. Přidali jsme legendy.
Pokud máte zájem si přečíst a
dozvědět se více, složka bude viset
na nástěnce ve vestibulu.

Myšlenky a citáty

Abys mohl mít doopravdy rád druhé
lidi, musíš se nejdříve naučit mít rád
sám sebe.
(celý pátý ročník)

Jediná cesta, jak být opravdu šťastný,
je žít podle sebe.
(Tuhle myšlenku jsem si vybral, protože mi
jaksi přirostla k srdci – Franta Vacula)

Není sobecké milovat sám sebe,
pečovat o sebe a udělat ze svého
štěstí prioritu. Je to nezbytné pro to,
abychom mohli naplno milovat i
ostatní.
(Tento citát jsem si vybrala, protože je
pravdivý – Bea Benková)

Je důležité dělat jiné lidi šťastnými,
ale ještě důležitější je začít vždy u
sebe.
(Tenhle citát je pro mě pravdivý a důležitý
– Adam Kubiš)

Buď přesně tím člověkem, se kterým
by ses rád setkával.
(Tato myšlenka se mi líbí, protože mám
nejlepší skutečné kamarády, kteří mě toto
naučili – Erik Kostelan)

Člověk musí v životě odejít daleko,
aby našel sám sebe. Musí hodně

ztratit, aby se dokázal těšit z toho, co
mu zůstane. Musí vyslechnout
spoustu lží, aby věděl, kdo říká
pravdu. Musí hodně vytrpět, aby
zjistil, co je skutečné štěstí. A musí se
někdy nesprávně zamilovat, aby
našel skutečnou lásku.
(Tento citát jsem si vybrala já – Pavlína
Čaňová)

Tvou první povinností je udělat
šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten,
učiníš šťastnými i ostatní, neboť
šťastný může kolem sebe vidět jen
šťastné.
(Tento citát jsem si vybrala, protože se mi
líbil – Vendula Vaculová)

Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé
tajemství a snad jediný recept na
štěstí. Kdo myslí jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o
jiné, zakrní a zahyne.
(Tenhle citát je čistou pravdou – Martin
Jurásek)

Pokud si sám sebe dostatečně
nevážíš, těžko můžeš čekat, že si tě
budou vážit ostatní.
(Tuhle myšlenku jsem si vybrala, protože je
podle pravdy – Nicol Janků)

Vykašli se na to, co si všichni ostatní
myslí. Dělej to, co tě udělá
ŠŤASTNÝM.
(Tenhle citát jsem si vybral, protože mi
padl do oka – Filip Vojtek)

Štědrost je ctnost ducha. Rozdávejme
se svobodně, otevřeně a s láskou.
Odměna za štědrost je veliká,
protože všechno, co s otevřeným
srdcem dáváme, se nám
mnohonásobně vrátí.
(Tenhle citát jsem pro vás vybral, protože
se mi líbí – Jiří Vacula)

Ne každý vás bude mít rád! … ale to je
v pořádku!
(Tento citát jsem si vybral, protože jsem to
taky zažil s mým bratrem – Marek Jurásek)

Respektuj sám sebe natolik, abys byl
schopen odejít od všeho, co ti už
neslouží, neposunuje tě nebo tě
nedělá šťastným.
(Já jsem si vybral tento citát, protože se mi
líbí text a myšlenka – Patrik Vaculík)

Musíš milovat sám sebe, protože
žádné množství lásky ostatních
nepostačí k tomu, aby ve tvé duši
naplnilo potřebu lásky, kterou si
můžeš dát jen sám.
(Tento citát jsme vybrali Dankovi Bartkovi
my, protože nebyl ve škole)

Neměňte se kvůli tomu, aby vás lidé
měli rádi. Buďte sami sebou a ti praví
lidé budou milovat vaše skutečné já.
(Tento citát jsem si vybral, protože je
pravdivý – Petr Kročil)

Abyste byli laskaví, otevřete své
srdce jemným vlastnostem, jimiž jsou
péče a soucítění. Buďte laskaví sami
k sobě. Kdykoliv uděláte něco pro
sebe, automaticky vyzařujete stejnou
energii i na druhé.
(Tuto myšlenku jsem si vybrala, protože je
mi blízká – třídní učitelka Kristýna
Miklánková)

Vyrobili a napsali s Mgr. Kristýnou
Miklánkovou
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Srdce pro rodinu, 1. ročník

Namalovali s Mgr. Marcelou Sehořovou

Srdce věnované s láskou
váženému panu řediteli,
IV žáci
Vážený pane řediteli,

toto srdce jsme se Vám rozhodli vyrobit

a darovat, protože si neskutečně ceníme

všeho, co jste pro nás udělal. Děkujeme

za Vaši podporu individuálního

vzdělávání a snahu něco změnit, udělat

školní vzdělávání lepším a přínosnějším

a také si Vás vážíme za neformální a

lidsky vřelý přístup.

Je obdivuhodné, že jste se nebál jít proti

systému a vytvořil způsob studia, který

je zásadní pro naši budoucnost, protože

nás učíte přemýšlet o věcech okolo nás,

klást otázky a diskutovat a ne jen

pasivně přijímat informace.

Vážíme si také Vašeho času, který jste

vynaložil na vybudování této úžasné

školy, kde máme možnost se rozvíjet a

vyniknout každý podle svých schopností

a v tom, co nás zajímá.

Za to všechno, co jste pro nás udělal,

Vám děkujeme, pane řediteli.

Vaši žáci Anastasia, Hannah a Nicholas




