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datum: 11. května 2015 čas od: 10.00 čas do: 10.45 

místo: hovorna 

přítomni: 5. Milan
 

5. Betty
 

6. A Vlaďka
 

6. A František
 

6. B Kiki
 

6. B Jaroslav
 

7. Domča
 

7. Lenča
 

8. A Barča
 

8. B Tomáš
 

8. B Ali
 

8. B Dežík
 

9. Jakub
 

    

poradci: Ing. Ivan Svoboda
 

Mgr. Markéta Bocková
 

hosté:  

 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

 

PROGRAM: 

 

 Každý z nás připomněl ostatním, co dosud pro parlament udělal. (přání pana 

poradce k našemu zamyšlení) 

 

 Informovali jsme ostatní, co tu ve čtvrtek nebyli, že Tomáš už na parlament chodit 

nechce. 

 

 Pak přišla na řadu Kolotočovina a vysvětlovali jsme si, co to je a jak to probíhá… 

 

 Nástěnky: 

Vlaďka probrala s panem ředitelem nástěnku na 1. stupni. 

Betty a Milan se budou muset domluvit s pí. učitelkou Enžlovou, že chtějí poprosit 

o nástěnku s klíčema. 

Na hlavní nástěnce budou konečně zveřejněny ostatní řešené náměty a u nich 

bude vždy uvedeno, v jakém stavu řešení se nacházejí. 

Zatím není jasné, zda je „Špendlík“ to správné označení pro nástěnkáře . 

 

 Sbírka pro zvířátka: 

Požádáme pana ředitele o uvolnění z vyučování, abychom mohli nakoupit 

piškoty a potom je odvézt do útulku. Asi to zabere celý den a určitě budeme 

potřebovat dospělácký doprovod. (pan poradce prý má velké auto na piškoty a paní 

poradkyně pojede s ostatními hromadnou dopravou) … uvidíme, dořešíme. 
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 Schránka na náměty 

nedohodli jsme se na barvě schránky - ale pověsí se konečně už taková jaká je 

(Kuba s panem poradcem) 

 

 Klíče od všeho včetně flashky budeme ukládat ve sborovně, abychom nebyli 

závislí, že někdo stůně. 

 

příští jednání:  datum: 21. května 2015 

čas: 14.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  3x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   web 

 7x   třídy: 5., 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 2x   vlastní 

zapsal: Vlaďka 


