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datum: 16. března 2015 čas od: 11.50 čas do: 12.35 

místo: Hovorna 

přítomni: 6.B Kiki 8.A Tomáš 

5. Milan 6.B Jaroslav 8.B Ali 

5. Betty 7. Domča 8.B Dežík  

6.A Vlaďka 7. Lenča 9. Jakub 

6.A František 8.A Barča 9. Ivan 

poradci:  

Ing. Ivan Svoboda 

Mgr. Markéta Bocková  

hosté:  

na řešení se chceme dohodnout - a co je dohodnuté, platí 

PROGRAM: 

 Protože se nás dnes sešlo víc než minule, doplňovali jsme seznam členů 

parlamentu. Jeden jediný přívlastek, který jsme použili před svým jménem, nás 

měl charakterizovat. Nová hra se nám líbila, až na to, že se nám takto 

nechtěli představit naši poradci. 

 Pan učitel nás seznámil s tím, jak se budeme do prázdnin scházet: každý 

lichý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hod a každé sudé pondělí buď 2. nebo 5. 

vyučovací hodinu a vždy v hovorně naší školy. 

 Úkolem dnešního zasedání bylo sestavit celkový seznam nápadů a námětů z 

našich tříd, tak jak jsme se na dnešek měli připravit.  

 Ne každý však svůj úkol splnil. Dominika proto navrhla, začít sepisovat přeci 

jen někomu známé věci hned na velký list papíru na zemi. Chtěli jsme náměty 

hned řešit, komentovali jsme je, objevovali se nové, zkrátka byl kolem toho 

takový binec a zmatek, že to moc nešlo a seznam hotový není. 

 Zjistili jsme, že bude potřeba vynechat hlučné řečnění a práci urychlit. Je 

potřeba připravit celý seznam tak, aby parlamentáři mohli zjistit názory 

spolužáků u ostatních námětů a podle toho pak hlasovat pro prosazování toho 

či onoho námětu. Pan učitel nám vysvětlil, že v parlamentu nehlasujeme 

podle toho, co se nám samotným osobně líbí či nelíbí, ale podle toho, co si 

přejí nebo nepřejí naši spolužáci v našich třídách. 

 Domluvili jsme se pro zrychlení práce, že každý z nás připraví text námětů své 

třídy a na příštím zasedání je už jen nalepíme na nedokončený velký seznam. 
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 Přestože jsme své úkoly tak úplně nesplnili a práce nám proto moc nešla, byli 

jsme rádi, že se konečně začalo něco tvořit a něco dělat. 

 

příště:  datum: čtvrtek 26.3.2015 čas:14.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží: 

1x   pan ředitel 1x   web 

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

1x   nástěnka  

zapsal: Kristýna Čechová 

 


