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místo: hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

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: 

 

 Akce „Zikmund – Sherlock Holmes“ 

Odpovědi na otázky pana Zikmunda jsme navěsili na pracovní tabuli, stále ale 

některé chybí. 

Chybějící odpovědi je třeba v písemné podobě do zítřka odevzdat Domče tak, aby 

bylo možné připravit dopis pro pana Zikmunda. 

Čas pro výmluvy, podle pana poradce, skončil. Má-li nám pomoci dopis vytvořit, 

musíme mu dát nějaké podklady. Odpovědi za nás prý vymýšlet nebude. (Asi se na 

nás trochu zlobí, protože to říkal bez úsměvu . Asi to fakt myslel vážně). 

 

 Akce „ŠPIÓN“  

Materiál obstarala Domča a tak ho pověsila na pracovní tabuli. Prý to nebylo tak 

těžké . 

 

 Slib parlamenťáka 

Slib přinesl a na pracovní tabuli vyvěsil pouze František a tak dostal velikou 

pochvalu od „všech“.  

Někteří se pokusili napsat slib na místě, ale pan poradce se mračil, ať nezdržují 

provoz.  

 

 Logo Parlamentu 

Pro diplomy, trika a další nezbytnosti … potřebujeme vlastní originální logo, takže 

si ho vymyslíme, nakreslíme a představíme na příštím jednání. Zase úkol pro 

každého . 
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 Chvála různosti 

Do Dobřan pojedou v pátek 27. 11. 2015 Tomáš, Jirka, Kikča, Nela, Domča a Sára, 

kteří se hned po zaznění této otázky přihlásili. Ostatní mají smůlu. Mají tu být a 

mají být rychlí a nejlepší. Takže pojedou jen ti opravdu nejnejnej. 

 

 Parlamentář ve třídě 

Toto téma jsme probírali už minule. Protože ale někteří chyběli, seznámili jsme je se 

stavem a téma otevřeli znovu. 

 

příští jednání:  datum: 26. 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: František 

 


