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místo: hovorna čas od: 14.00 čas do: 18.00 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Sabča
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 

 Čas dnešního svátečního odpoledne jsme věnovali práci našemu Parlamentu. Podle 

příslibu se nás sešlo víc než polovina a tak jsme náš společně trávený čas zahájili 

tím, že jsme zaběhli pro měkké a tvrdé oplatky a začali jsme v kuchyňce vařit 

spoustu čajíčků. Tím jsme značně zredukovali železné zásoby pana poradce, který 

nám za odměnu přinesl i cukr . 

 

 Pracovní tabule 

Pokračovali jsme se sepsáním všech záležitostí – úkolů z minulých jednání a 

probrali jsme podrobně jejich stav i to, jak u jednotlivých věcí budeme dále pracovat 

tak, abychom vše zvládli. 

 

 Zápisník parlamentáře 

Tak jako máme na vyučovací předměty sešity, tak máme pro práci v Parlamentu svůj 

zápisník, kam si poznamenáváme, co se projednává, jaké máme úkoly, jak je plníme, 

a kam si zapisujeme i další potřebné informace. Dnes jsme mluvili o tom, jak tento 

pracovní zápisník, o jehož potřebě jsme mluvili v loňském roce, používat. Určitě 

není jen sešitem do školy, který bychom měli předkládat ke kontrole paní učitelce, 

že jsme udělali domácí úlohu. Jeho jednotlivé stránky říkají, čím vším se má 

správný parlamentář zabývat. 

 

 Přestávka 

Během našeho jednání jsme slyšeli na chodbě školy zvonění, protože to se prý vypíná 

jen o víkendu. Tak jsme si udělali přestávku – abychom si mohli uvařit další 

čajíčky (v železných zásobách pana poradce jsme objevili i kávičku ). 
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 Hra 

Po dlouhé době jsme měli čas i na hru. Z přítomných jsme namíchali dvojice hráčů 

(Tom si zbyl sám) a každá měla tak, že společně držela jednu tužku (Tom to zkoušel 

oběma rukama, sháněl parťáka a vůbec si počínal podivně ), nakreslit dům, 

strom, slunce, mrak a psa. Asi si každý dokáže představit, jak to dopadlo. Raději 

jsme se domluvili, že jedna dvojice má nejroztomilejšího pejsánka, jiná že jediná ví, 

že na baráku má být komín, jiná že dokázala pod mrak udělat déšť atd. A protože 

zvítězili všichni, kteří se účastnili, nemá cenu se s výsledky víc chlubit nebo je snad 

zveřejňovat (obrázky totiž nejsou barevné ).  

 

 Náměty ze schránky 

Ve schránce (stále není označena ) se objevily náměty: 

 

1) uspořádat soutěž v počítačových hrách  

 stanovisko Parlamentu:  

 soutěží se zabývat ani organizovat ji nebudeme, každý ať si „paří“ doma co chce, 

  tak jak to dělají ostatní  

 

2) do automatů na chodbě by měly být doplňovány chybějící jogurty  

 stanovisko Parlamentu:  

 zjistíme stav a možnosti u pana ředitele a dáme vědět 

 

3) nepsat do žákovských knížek „jiná sdělení“ dopředu, když ve starých – loňských

 žákovských knížkách se toto psalo do samostatné části dozadu. 

 stanovisko Parlamentu:  

 jde o nové žákovské knížky tištěné výhradně pro naši školu a uspořádání této 

 žákovské knížky je tedy dáno požadavky vedení školy – s tím asi nic neuděláme 

 

 Parlamentář ve třídě 

Diskutovali jsme o práci parlamentáře ve své třídě, o tom, jaký mají spolužáci zájem 

o činnost Parlamentu, jaká je spolupráce, jak jsou využívány Zápisy z jednání … 

 

 Chvála různosti 

Námi připravovaná aktivita pro školu v Dobřanech by měla být výtvarného 

charakteru. Tak jsme se nakonec dohodli, že ze všech vyslovených nápadů je nejlepší 

ten, kdy z útržků všelijakých papírků (v kontejneru na dvoře je prý papír podle 
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pana poradce připraven ) bude určitě krásné jejich lepením vytvořit „školu 

mých snů“. 

Pak jsme začali vymýšlet, co všechno kromě papírků (které zajistí Domča a její 

spolužačky při dílnách) potřebujeme vzít s sebou – lepidla, fixy … (obstará pan 

poradce) a diplomy. 

Diplomy ale přece nebudeme tisknout odněkud z webu, protože tam jsou jen samé 

ošklivé, my přece vytvoříme lepší. A s naším logem. 

A je tu nový úkol pro každého – do příštího jednání vytvořit LOGO našeho 

Parlamentu.  

 

 Diskuze 

asi od 17:00 začali někteří z nás odcházet, tak jsme ukončili oficiální část a 

povídali si a probírali další důležité věci  

 

příští jednání:  datum: 19. listopadu 2015 

čas: 7.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  3x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 7x   třídy: 5., 6., 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B (1x   web ) 

zapsal:    (náš pan poradce)             

 


