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datum: 13. dubna 2015 čas od: 8.55 čas do: 9.40 

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: 

 Bez jakéhokoliv úvodu jsme hned oznámili, že od pana ředitele jsme dostali 

dvě nástěnky. První máme na 2. stupni v 1. patře u učebny VV. Druhou máme 

na 2. stupni v 2. patře u učebny Aj. 

 Dopis pro pana Zikmunda jsme měli upravit: Kikina přečetla svůj dopis, který 

byl dobře výstižný. František upravil znění jen trochu. Barča ho měla také 

velice pěkný. Nakonec jsme od všech tří vzali jen něco a k Lenčinu dopisu 

bychom to přidali. Kiki si vzala na starost, že upraví dopis ve Wordu. Náš 

poradce navrhl, že by tam mělo být něco o víkendu otevřených zahrad a 

Kikině s tím vším trochu pomůže. 

 Kluci, co měli na starost fotografie, řekli, že by to mohlo být dnes hotovo. 

 Vše, co se týče dopisu pro pana Zikmunda, se bude shromažďovat u Domči. Vše 

připravíme tak, aby to bylo příští čtvrtek dokončené.  

 Potom jsme se vrátili ke sbírce pro zvířátka. Že bychom to mohli dát 

dohromady do čtvrtka na další naše shledání. A dostali jsme úkoly kvůli 

plakátům. Že každý navrhne jeden sám za sebe. Pokusíme se domluvit 

s panem ředitelem, že by nám pro práci na plakátech zpřístupnil učebnu VV. 

 Poštovní schránku pro náměty od spolužáků připraví Jakub. Upraví 

nevyužívanou schránku pro knihovnu.  

 Nástěnku v 2. patře si bere na starost Vlaďka s Františkem („mají to za 

rohem“). 
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 Zkrátka jsme zaúkolovaný až po uši. 

 

 

příště:  datum: čtvrtek 23. dubna 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: Vlaďka, ???, pan poradce 

 


