
Žáci ze Slovákové jeli do SENÁTU  

                             

 

Výchova k občanství (Vko) je předmětem, kde se žáci učí občanské zodpovědnosti, 

základní orientaci v domácí i světové politice, ale hlavně důležitým postojům a 

dovednostem občana demokratického státu, který je součástí nadnárodních společenství. 

Mezi nejzajímavější okamžiky ve výuce patří např. osobní setkání s paní starostkou a paní 

místostarostkou v 6. ročníku při projektu Hra na město a rozhovory se zaměstnanci MěÚ 

při návštěvě jednotlivých odborů MěÚ. Žáci si připomínají v hodinách slavné osobnosti 

našeho města a v  dalších ročnících následují setkání s politiky či významnými osobnostmi 

našeho města. 

 

 

 

Žáci IX. F besedují s paní senátorkou Vítkovou a paní místostarostkou  Hamalovou 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Senate_of_the_Czech_Republic_Logo.svg/1200px-Senate_of_the_Czech_Republic_Logo.svg.png&imgrefurl=https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&docid=S8FzCnQIIp9vXM&tbnid=nqieNo0CmCgUtM:&vet=10ahUKEwiastXgsqvUAhVE1xQKHc_ZCZMQMwgqKAEwAQ..i&w=1200&h=792&bih=673&biw=1366&q=logo sen%C3%A1tu %C4%8CR&ved=0ahUKEwiastXgsqvUAhVE1xQKHc_ZCZMQMwgqKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Dne 9. května 2017 žáci 9. ročníku ve škole přivítali paní senátorku Jaromíru 

Vítkovou a paní místostarostku Dagmar Hamalovou. Paní učitelka oba hosty přivítala a 

beseda mohla začít. Paní senátorka nás seznámila s činností senátu a prací senátorů. 

Následovala beseda, kdy jsme oběma hostům pokládali otázky, které jsme si pečlivě 

v hodinách Vko připravovali. Zajímala nás nejen práce paní senátorky, ale především 

témata týkající se našeho města, o kterých jsme si předem zjistili potřebné informace 

dostupné na stránkách města Boskovice a v regionálním tisku.  Nejvíce otazníků jsme měli 

u tématu jáma u naší školy, na kterou se z oken naší třídy každý den díváme, také jsme se 

ptali na sportovní halu v Boskovicích, cyklostezky, migraci cizinců, členství v Evropské unii i 

na celosvětově nebezpečný terorismus. Někteří sbírali odvahu na položení otázky docela 

dlouho, jiní se ptali i několikrát. Paní senátorka i paní místostarostka zodpověděly všechny 

naše otázky a na závěr jsme obdrželi dokonce pozvání do Senátu Parlamentu ČR. Kytička a 

společné foto se zvídavými žáky byly odměnou pro naše milé hosty. 

 

 

 

Společná fotografie nejstarších žáků ZŠ s oběma hosty a paní učitelkou 

 

                                                                                                                           Žáci IX. F 

 



Návštěva Senátu ČR se uskutečnila ještě v květnu, a to ve středu 31. 5. 2017. Byla to 

odměna za celoroční práci ve školním parlamentu (ŠP), ale také příležitost pro aktivní žáky, 

kteří se zapojili do projektu ŠP ,,Den mazlíčků“ 21. dubna 2017, který se nám mimořádně 

podařil. Již od nástupu do vlaku nás provázelo sluníčko a během celého dne jsme měli 

úsměv na tváři. Všichni jsme již naši stověžatou Prahu někdy navštívili, ale pro někoho byla 

premiérová cesta metrem a pro všechny se jednalo o první návštěvu Senátu Parlamentu 

ČR, a to i pro naše paní učitelky Alenu Svobodovou a Danu Fidlerovou, které nás 

doprovázely.  

 

   Valdštejnské zahrady 

 

 

Pohled na Pražský hrad z Valdštejnských zahrad nás okouzlil 

 

Náš cíl byl tento den jasně dán – Valdštejnský palác, kde sídlí SENÁT PARLAMENTU 

ČR, a jeho přilehlé zahrady (foto výše). V zahradách nás hlasitě přivítali pávi, v jezírkách 

plavaly ryby a ve voliéře se schovával ve stínu veliký výr. Opravdový údiv jsme projevili při 

pohledu na uměle vytvořenou krápníkovou stěnu. Pod palácem se nachází i krápníková 



jeskyně, kam se chodila šlechta v horkých letních dnech ochladit. Po prohlídce zahrad jsme 

se krátce pozdravili s paní senátorkou Jaromírou Vítkovou, která spěchala zpátky na 

jednání, kde byla přítomna i ministryně školství Kateřina Valachová, protože senátoři tento 

den projednávali kariérní řád učitelů.  

 

 

 Krápníková stěna v zahradách působí docela strašidelně 

 

Při vstupu do budovy Valdštejnského paláce jsme prošli přísnou kontrolou jako na 

letišti, museli jsme sundat z těla všechny kovové věci a batohy nám zkontroloval rentgen. 

Bezpečnost je v dnešní době častých teroristických útoků na prvním místě. Valdštejnský 

palác v Praze jsme si prohlédli nejdříve jako turisté a obdivovali jsme jeho historickou část, 

kterou známe třeba z filmu Pekařův císař a císařův pekař. I logo senátu má původ ve 

výzdobě jednoho ze sálů paláce, jak nám paní průvodkyně, která se nám věnovala, 

prozradila. Prohlídku jsme zakončili přímo na balkónku určeném pro návštěvy a novináře. 

Po našem příchodu zazněla mezi senátory otázka, jak se pozná dobrý učitel. Slyšeli jsme 



řeč 2 senátorů a proslov paní ministryně Kateřiny Valachové. Během proslovu ukázala 

senátorům dárky, které dostala od studentů při návštěvách jejich škol – tričko a hrníček. 

Na tričku byl nápis: ,,Dobrý učitel - věčný student.“ Poté proběhlo přímo hlasování 

senátorů, takže jsme viděli způsob, jakým naši senátoři hlasují a rozhodují o přijetí zákonů.   

 

 

 Pohled na jednání senátorů, u mikrofonu právě hovoří ministryně školství Kateřina 

Valachová, paní senátorka Jaromíra Vítková sedí vpravo (má červený šátek) 

 

Odpoledne jsme zakončili příjemnou procházkou Prahy. Prošli jsme Karlův most, 

podívali se na Kampu i známý orloj. Zjistili jsme, že se nejen Staroměstská radnice, ale i 

Národní muzeum na Václavském náměstí opravují. Potvrdilo se nám rčení, že v Praze je 

blaze, ale draze. Ochutnali jsme spoustu sladkostí, potkali mnoho cizinců a celkem unaveni 

usedli do vlaku a vydali se zpátky do rodných Boskovic. Všichni zúčastnění žáci se podělili o 

zážitky se svými spolužáky právě v hodinách Vko. Dovezli i spoustu zajímavých materiálů 

do výuky – např. časopis Senátníček. Výlet se nám vydařil, ale hlavně nezůstalo jen u 

informací v učebnici, ale viděli jsme jednání 81 českých senátorů naživo. 

 

                                                              Za členy školního parlamentu Alena Svobodová 



 

Společné foto ,,parlamenťáci ze Slovákové“ a paní senátorka Jaromíra Vítková 

 

 

 

Tentokrát s Karlovým mostem za zády 


