Zhodnocení práce školního senátu
Ve školním roce 2016 / 2017 proběhlo 11 zasedání školního senátu. Scházeli jsme se každý pátek
ráno jednou za měsíc. Připravovali jsme různé akce, které se nám všechny podařilo uskutečnit, a
které jsou součástí plnění projektu Škola pro demokracii.
V listopadu jsme v Moravském Žižkově znovu zorganizovali sběr jízdních kol pro Afriku. V prosinci
jsme připravili hodinové rozhlasové vysílání o tradicích Vánoc. V zimě jsme se připojili k celostátní
charitativní akci Sněhuláci pro Afriku. Počasí nám přálo, a proto jsme mohli na začátku února vyrazit
do žižkovského parku a na malé hřiště, kde si děti mohly postavit typického českého sněhuláka nebo
objekty ze sněhu. Akce byla dobrovolná, zúčastnila se jí více než polovina žáků naší školy a vybrali
jsme krásnou částku o hodnotě 3 400,- Kč. V den zamilovaných jsme uspořádali Valentýnskou párty
pro nezamilované. Tato akce byla velmi úspěšná, protože jsme připravili spoustu her, soutěží a velmi
očekávanou diskotéku. V březnu jsme vymysleli novou akci s názvem Den bláznů, pro celou školu.
Zadání žáků bylo vymyslet si co nejbláznivější kostým, a tak jsme měli možnost se pobavit nad
kostýmy všech našich spolužáků. Na konci června plánujeme dvě akce s názvy Filmový den a Veletrh
zájmů na školní zahradě. Protože Den bláznů měl velký úspěch, a tak deváťáci navrhli Filmový den,
který funguje na podobném principu. Naší poslední akcí bude Veletrh zájmů pro druhý stupeň, kde
zájemci budou prezentovat své koníčky.
Po celý rok se snažíme chránit životní prostředí okolo nás, a to tím způsobem, že sbíráme např.:
papír, plastová víčka, hliník a nyní i použitý olej. Nedávno byla dokončena renovace busty T. G.
Masaryka. Od nového školního roku se každá třída bude starat o tento pomník po určitou dobu.
Letos se nám konečně podařilo dotáhnout do konce akci Třída pro třídu, takže si některé třídy mohly
zaskákat v Jumpparku nebo zahrát bowling. Mnoho žáků se těší na Bubbleball pořádaný čtvrtou
třídou.
Co se nám stále nedaří pořádně rozjet, je projekt Školní televize, máme stále málo zájemců, kteří by
věnovali část svého volného času tomuto úkolu.
Myslíme si, že za tento školní rok jsme udělali akce, se kterými byla snad většina našich žáků školy
spokojena.
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