
Po Duhovém jaru následoval Den mazlíčků 

 

Již druhým rokem, co aktivně pracuje školní parlament na ZŠ Boskovice, 

budova Slovákova, všichni členové a jejich spolužáci přemýšlejí nad nějakou 

celoškolní akcí, kterou by dění ve škole oživili a do dění ve škole zapojili co 

nejvíce žáků. Akce pořádané parlamentem mají vést především ke stmelení 

třídních kolektivů a zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky. 

Nápad na Den mazlíčků vzešel od žáků 5. ročníku, kteří letos patří k těm 

nejaktivnějším a jsou pro parlament velkou oporou a posilou.  Vše začalo 

plánováním asi dva měsíce dopředu – které třídy se zapojí, vhodný termín, 

prostory vhodné pro mazlíčky, nutné očkování zvířátek, zajištění bezpečí nejen 

mazlíčků, ale i žáků.  Výsledkem měla být akce směřovaná k žákům 1. – 4. 

ročníku, jejímž cílem mělo být nejen předání informací o domácích mazlíčcích, 

ale především aktivní zapojení mladších žáků. Roli učitele na tento den převzali 

starší žáci 5. – 9. ročníku.  Jakmile byla zajištěna organizační stránka, 

následovalo několik mimořádných schůzek v ranních i odpoledních hodinách a 

začali jsme pracovat s informacemi o mazlíčcích, na tvorbě her, kvízů, prostě 

všech zajímavých činností pro mladší žáky naší školy – malování, puzzle, 

sportovní úkoly, cizojazyčné úkoly, písničky apod. Jakub Homolka, žák 8. 

ročníku, vyrobil na počítači plakát, který informoval o této akci všechny žáky. 

Ve většině tříd byli žáci z nápadu nadšeni a přihlásilo se jich hned několik, 

kteří mají mazlíčka a rádi se s ním pochlubí svým spolužákům. Mladší žáci se 

mohli těšit na veverku, pejsky, kočičky, křečky, morčátka, papouška. Jako 

vhodný termín se ukázal Den Země, a tak se Den mazlíčků naplánoval na pátek 

21. 4. 2017. Mysleli jsme i na hosta a pozvali jsme na tento den bývalou žákyni 

naší školy Adélu Adámkovou (rozenou Luňáčkovou), která se věnuje tanci se 

psem a agility. Vystoupení, na které se těšili všichni, se ale nekonalo. Pejsek 

toto dopoledne strávil u veterináře, protože se předešlý den přiotrávil jedem na 

potkany. Ale naštěstí vše dobře dopadlo a pejsek se uzdravil.  

Dále bylo potřeba vytvořit pracovní týmy majitelů, a přípravy tak byly 

v plném proudu. Ale ochota a nadšení u některých pomalu opadaly. Příprava 

byla velmi náročná především časově – účastnit se několika ranních schůzek, 

sestavit si pracovní tým spolehlivých a tvůrčích spolužáků a společně s nimi 

vytvořit úkoly pro mladší spolužáky, informační tabulku, informace k vyprávění, 

nějakou zábavu… Fantazii se meze nekladly. Ale práce přibývalo a přibývalo a 



nadšenců ubývalo. Někteří se i přes to všechno zapojit chtěli. A vydrželi až do 

úplného konce. Pečlivě přichystali vše potřebné, podporu našli nejen ve 

spolužácích, ale i ve vyučujících a rodičích. Záleželo i na domluvě s učitelem, 

který měl ve třídě pátek 21. 4. dozor, a také s ostatními majiteli totožných 

zvířátek.  

Den mazlíčků se pomalu, ale jistě blížil. Přálo nám i počasí. 

Z  pošmourného a zamračeného dne se vyklubal slunečný veselý den. Mladší 

žáci naší školy navštívili 5 tříd s 1 kočičkou, 1 veverkou, několika křečky a 

morčaty, 2 králíčky a 4 pejsky.  

Celé dopoledne třídy mladších žáků s třídním učitelem společně 

navštěvovaly učebny se zázemím pro zvířátka a plnily různé úkoly a kvízy. Bylo 

nutné se chovat tiše, ale naši malí žáci to zvládli na výbornou. V každé třídě byl i 

koutek s mikroskopem, kde žáci pozorovali např. exponát blechy, drápek 

morčete, srst kočky apod. Navštívila nás dokonce i mateřská školka.  

Slyšeli jsme pochvaly od učitelů, když opouštěli třídy. Viděli jsem zaujetí a 

pilné žáky. Speciální poděkování přišlo i od mladších žáků, kdy třída III. G přišla 

poděkovat a předat krásné ohlédnutí za tímto dnem, které vyrobila. Moc si 

toho vážíme. Určitě to stálo za to - rozzářená dětská očka a úsměvy na jejich 

tvářích, radost z pohlazení mazlíčků, ale i spousty nových informací. Někteří si 

odnesli obrázky, sladkou odměnu i namalované kočičí vousy na obličeji. Jak se 

Den mazlíčků vydařil, můžete sami posoudit na fotografiích z tohoto dne. A 

hlavně se potvrdilo to, že na naší škole je mnoho schopných a nadšených lidí, 

kteří dokáží zorganizovat takovou akci. Nejsou to jen parlamenťáci, ale je to 

většina žáků 2. stupně.  

 

Největší poděkování samozřejmě patří všem parlamenťákům, páťákům 

za jejich skvělý nápad, paní učitelce Aleně Svobodové za podporu a čas strávený 

na přípravě tohoto dne. O zábavné průvodcování a řešení aktuálních situací se 

postaraly 3 žákyně 9. ročníku – Sabina Janků, Eliška Kudláčková a Kristýna 

Nováková. Dík patří také všem ostatním učitelům, kteří se do akce zapojili a byli 

majitelům mazlíčků velkou oporou. Velmi děkujeme a jejich vstřícnosti si moc 

vážíme. Dále poděkování letí směrem ke všem rodičům a žákům a v neposlední 

řadě také majitelům mazlíčků, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit.  

 

 



Zde jsou, někteří i se svými  mazlíčky: 

5. ročník  - Anička Čániová a její veverka čičmánek  

 

 

5. ročník  - Míša Cvrkalová a perská kočička 

             

 



5. ročník - Pejsek dědečka Markétky Blažkové 

 

 

 

5. ročník    - Lajla Kubenová se svým křečkem 

 



6. ročník – Michal Janík s pejskem 

7. ročník  - Barča Malachová s králíčkem 

                  - Anička Nešporová s morčátkem 

                  - Oliver Jekl s křečkem 

8. ročník  -  Terezka Charvátová s králíčky 

                  - Klárka Hříbalová s morčátky 

                  - Renata Dosoudilová a Lucie Konečná se svými pejsky 

  

Již nyní se těšíme  na příští školní rok, jak vymyslíme a zrealizujeme další skvělý 

nápad, jako byl letos Den mazlíčků, nebo vloni projekt Duhové jaro. 

 

Za školní parlament 

 Tereza Charvátová a Jakub Homolka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Následující fotografie zachycují žáky 1. – 4. ročníku při aktivních činnostech 

během Dne mazlíčků 

  

Žáci II. E začali Den mazlíčků v tělocvičně s pejsky. Poznávali štěňátka a dospělé 

pejsky, hledali vhodné páníčky pro pejsky 

  

Třída II. F při malé zkoušce z tělocviku – skáčeme jako veverky 



 

 
Žáci 2. ročníku zabraní do úkolů 



 

 
Žáci II. F při práci s knihou a při kontaktu s mazlíčky  



 

 

Práce s mikroskopem byla také zajímavá, důležité bylo správně zaostřit 

 U králíčků se i vyrábělo, stříhalo a malovalo 



 

 
Pilní a zaujatí prací žáci ve třídě s kočičkou – žáci IV. F 

 

 

 
Žáci IV. E skládali puzzle a procvičovali anglická slovíčka názvů zeleniny 


