
Volební program žáků 5. ročníku – havarijní stav schodiště u hlavního vchodu školy 

 

Fotodokumentace pořízena počátkem listopadu 2018 žákyní Natálií Pospíšilovou z 5. ročníku. 
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KOMENTÁŘE ŽÁKŮ 5. ročníku 

Nebezpečí. Životu nebezpečné a ,,hnusné“.  

Měly by se opravit, aby si někdo nezlomil nohu!  

Hodně nebezpečné. Havarijní stav. Každý si může na těchto schodech ublížit – zlomit si ruku, nohu a 

kdo ví, co ještě.  

Moc se mi to nelíbí :o(  

Schody budou v zimě velmi nebezpečné. 

 Naše škola je velmi hezká, ale ty schody to ničí :o(  Velká hrůza.  

Mělo by se to opravit, fuj.  

Tyto schody jsou jako magnet na zranění, souhlasím s opravou.  

Naše škola má být hezčí než ostatní, dobrý nápad.  

Špatné, velmi špatné, jednou se na nich někdo zabije.  

Třída 5. G souhlasí s opravou schodů. Jsou pro všechny chodce nebezpečné a nevzhledné.  

Vypadají hrozně – jako by byly 200let staré.  

Šel jsem domů a málem jsem si zlomil nohu a ruku. Nebezpečné, musíme opravit!!!!! 



 

 

               Fotografie č. 3 

 

 

KOMENTÁŘE ŽÁKŮ 5. ročníku 

Nebezpečné. Někdo půjde a vyvrkne si kotník, nebo i hůř, zlomí si nohu. 

Je to hrozné , souhlasím s tím, aby se to co nejdříve opravilo. 

Životu nebezpečné – šlápneš na schod -  bác a bum. 

Opravte to, prosím! 

Nebezpečí! Já o to zakopla a měla jsem odřenou tvář. 

Opravdu to nevypadá hezky a je to nebezpečné. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Fotografie č. 4 

 

 

KOMENTÁŘE ŽÁKŮ 5. ročníku 

To nevypadá hezky, je to škaredé. 

Nelíbí se mi ty schody, je to hanba, že to není ještě opravené. 

Ty děti tam nemají co dělat, to chování je nebezpečné především pro toho chlapce na zábradlí. 

Chování dětí i stav schodů :o( 

Schody jsou z větší části strašné, poničené, nebezpečné ……. 

Nedá se na to dívat. Nechápu. Prosím co nejdříve opravit. 

V zimě, jak napadne sníh, nebo namrzne zem, tak budou opravdu nebezpečné, pokud zůstanou takto. 

Ano, tohle je velmi nebezpečné, děti se mohou zranit. 

Je to stroj na zlomeniny. 

 


