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datum: 23. dubna 2015 čas od: 14.00 čas do: 15.30 

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 

 

 Opět jsme se nesešli všichni, každopádně zde byla velká legrace. Na našem 

dnešním sezení jsme vytvořili menší tabulku a zde jsme si zapsali věci, které jsme 

chtěli projednat. Byly jenom 4, ale i tak byla velká práce dát alespoň něco 

dohromady   . 

 

 1) Sbírka na zvířata. 

Dozvěděli jsme se od Barči, že útulek, kam jsme chtěli přispět obojky, nám 

oznámil, že obojky už nepotřebují, ale chtějí piškoty. 

Sestavili jsme plán, jak všechno stihnout, a co kdy uděláme: 

- dokončit plakáty vytvářené v hodinách při výtvarné výchově (jak bylo 

domluveno s panem ředitelem a našimi učitelkami 

- určit datum sbírky, kdy obejdeme celou školu a vybereme penízky 

- nechat vyrobit pokladničku (náš poradce jí říká „urna“    ) … kdo ji vyrobí? 

Nakonec jsme se domluvili a vše se vyřešilo (?) 

 

 2) Dopis pro pana Zikmunda 

Je konečně napsaný a dokonce už je k dopisu připraveno několik obrázků. Zbývá 

ho už jen podepsat a poslat. Obálku vyškemrala na paní tajemnici Domča, takže jí 

předala našemu poradci, ať to teda dokončí. 

Tudíž je už druhý úkol parlamentu vlastně SPLNĚN !!!   SUPER  

(první úkol byl ten, že na dívčím záchodě je zrcadlo - kdo by nevěděl … ) 
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 3) Nástěnky 

Promysleli jsme a trochu naskicovali, co v nich jako bude. 

Vlaďka s Františkem se budou starat o tu v 2. patře (prý jí mají „za rohem“ – 

perlil opět náš poradce    ) 

Ali a Barča se budou starat o tu na 1. stupni u sborovny, co se nám líbí, ale co 

ještě není domluvená s panem ředitelem. Snad nám jí povolí, když za ním 

půjdeme a poprosíme. 

 

 Víc jsme toho už nestihli a upalovali jsme domů. V pondělí nás snad bude víc a 

dostaneme se i k naplánovanému 4. bodu. 

 

příští jednání:  datum: 27. dubna 2015 

čas: 10.00 

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: Domča * 


