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datum: úterý 16. června 2015 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

PROGRAM: 

 

 Co dnešnímu dni předcházelo: Od 2. března 2015, kdy jsme se začali pravidelně scházet a postupně 

řešit záležitosti našich spolužáků směřujících ke zlepšení naší školy jako celku a ke zlepšení její 

atmosféry, jsme se věnovali nápadu zrealizovat sbírku pro opuštěná zvířátka.  

Nejprve jsme ve svých třídách ověřovali, jaký je skutečný zájem uskutečnit finanční sbírku. Potom 

jsme zaměstnali celou školu vytvářením a kreslením plakátů s potřebnými informacemi. Nakonec 

jsme vybrali spoustu drobných a bylo toho 2 581,- Kč. Původně plánované obojky a podobné 

užitečné věci pro pejsky se nakonec ukázaly jako nevhodné a tak jsme ze získaných peněz pořídili 

24 kg psích piškotů a nějaké další psí ňamky. 

 Dnešek je výjimečný ze dvou důvodů: 

1) že jsme celou akci ukončili předáním věcného daru 

Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni - Borská pole, Daimlerova 1219 

2) že na dnešní akci poprvé nechyběl žádný člen žákovského parlamentu. 

zapsal a fotografoval: žákovský parlament 
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Než dnes půjdeme do školy, máme mnohem důležitější úkol. 

Půjdeme odevzdat pejskům vše, co jsme pro ně nakoupili z výtěžku školní sbírky. 
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Sice jsme tak nějak tušili, kde ten útulek na Borských polích je, ale Fanda  

před námi raději směrové šipky vedoucí od trolejbusu kontroloval. 
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Přeprava psích piškotů nebyla tak úplně jednoduchá. Kuba s Dežíkem si ale jako správní chlapi poradili 

(mrzelo nás, že nám sáčky nechtěli půjčit - a my jsme chtěli jenom trošku vědět, jak piškoty chutnají). 
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Na první pohled je jasné, že jsme už blízko, a že nám zase chybí Lenča. 

 Kdyby nás fotila zepředu ………………………. tahle fotka by nevznikla.  
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Všechno vypadá velmi slibně. 

Útulek jsme našli. 
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Pan ředitel útulku poděkoval nám a celé naší škole za dárky. 

Chvíli jsme si s ním povídali, jak opuštěným pejskům pomoci dřív, než se dostanou do útulku. 
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Prohlídku jsme zahájili u kočičího pavilonu. 

(jde o ta zvířátka za okny, ve dveřích je paní ošetřovatelka a vpravo naše Kikina) 
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Pejskové mají většinou své bydlení sami pro sebe. 
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Někteří pejskové spolu víc kamarádí a tak bydlí společně. 
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Dvakrát denně se chodí každý pejsek proběhnout do některé ze zahrádek v útulku. 

(přece nebude sedět doma, když je venku krásně a kolem je spousta zajímavých věcí) 
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Nakonec ještě jednou vzájemné poděkování a už se chystáme na zpáteční cestu. 
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Někteří z nás mají svého živého mazlíčka a tak dobře vědí, že pejskové by měli raději než 

nějaký ten pamlsek svého „páníčka“, aby si s ním mohli vzájemně projevovat lásku. 


