
  Školní parlament k 30. výročí 17. listopadu 

K letošnímu 30. výročí 17. listopadu 1989 připravil Školní parament pro 

spolužáky malé překvapení. Zástupci parlamentu dnes rozdávali trikolory – 

stužky našich národních barev - rodičům, učitelům a spolužákům. Trikolory 

vyráběli žáci z 9. D, kteří pomáhali i s organizací. Setkali jsme se o velké přestávce 

v bloku A2, úvodního slova se ujali šesťáci Michal Kassai a Denis Ondroušek. A 

protože kromě zapojení studentů a cinkání klíčů patřila neodmyslitelně 

k Sametové revoluci hudba, se také i dnes zpívalo. Nesměla chybět hymna pádu 

režimu Modlitba pro Martu a to v podání Natálie Přibylové z 9. C. Dále se zpívala 

píseň Náměšť, pod kterou se podepsal signatář Charty 77 Jaroslav Hutka. A kvůli 

té všudypřítomné triko trikolóře zazněla i píseň Za sto let, tedy singl ke stoletému 

výročí Československa. Žáky doprovodil na kytaru pan učitel Pernica ze SPgŠ 

Boskovice, kterému velmi děkujeme za ochotu. Práce na tomto projektu nás 

hodně bavila a jsme rádi, že měla u dětí kladné ohlasy.  

Školní parlament ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/jaroslav-hutka


 

 

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT  

Školní parlament k 30. výročí 17. listopadu 

 

 

K letošnímu 30. výročí 17. listopadu 1989 připravil Školní parament pro 

spolužáky malé překvapení.  

 

Zástupci parlamentu dnes budou rozdávat trikolory rodičům, učitelům a 

spolužákům. A protože kromě zapojení studentů a cinkání klíčů patřila 

neodmyslitelně k Sametové revoluci hudba, také dnes se bude zpívat v bloku A2 

U STOLEČKŮ O VELKÉ PŘESTÁVCE.  

 

1. Nesmí chybět hymna pádu režimu Modlitba pro Martu 

2. Náměšť, pod kterou se podepsal signatář Charty 77 a velký kamarád Václava 

Havla písničkař Jaroslav Hutka 

3. A kvůli té všudypřítomné triko trikolóře i píseň Za sto let, tedy singl ke 

stoletému výročí Československa.  

Žáky doprovodí na kytaru pan učitel Pernica ze SPGŠ Boskovice. Moc mu 

děkujeme.  

 

Školní parlament ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova 

 

https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/jaroslav-hutka

