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datum: 7. května 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:    pan ředitel PaeDr. Antonín Herrmann 

 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

PROGRAM: 

 

 Když jsme si sedli, nám všem Tomáš sdělil novinu. Ta novina zněla „Chci odejít 

z Parlamentu“.  

Proč ?!  Chce chodit na tělocvik a rád by se „učil“ kvůli svému hodnocení.  

Když se nás sešlo tak málo, tak jsme nic dál nerozebírali a souhlasili s jeho 

odchodem s tím, že jsme vše pochopili. 

Pan poradce nám připomenul, že případné doplňování stavu členů Parlamentu 

nemáme dosud úplně vyjasněno a Parlament se tím bude muset zabývat. 

 

 Prostřednictvím našeho poradce jsme dostali flashku, která je jen pro Parlament. 

SUPER 

(Prý si máme předem vše připravit pro případný tisk všelijakých papírů u 

tajemnice školy. Před několika dny jsme si totiž přáli vyzdobit naše nové nástěnky 

a bez správných nadpisů to není ono.) 

 

 Dopis panu Zikmundovi je poslaný. – HOTOVO ! 

 

 Sbírka pro zvířátka … skoro hotová! 

Spočítali jsme peníze ze sbírky na zvířátka a částka je 

2 581,- Kč 

Barča má za úkol napsat email útulku a zjistit situaci, jak peníze pro zvířátka 

použít. 
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 Nástěnky jsme také probrali a už se nám to rozjíždí. Budeme dělat kartičky ( 

s osudem jednotlivých námětů. 

 

 Pan poradce nám četl z papíru, co sepsal – co děláme a hlavně kdo jsme, proč to 

děláme a pro koho to děláme … :) 

 

 Přišli jsme na to, proč pan poradce chce vždy u každého našeho úkolu vždy 2 děti 

a proč. Protože když ten jeden neudělá ten daný úkol, udělá ho ten druhý. :) 

 

 Pan poradce nám řekl, co je to ta komunikace mezi námi a nazval to „lavina“ – 

mělo by to znamenat, jak si předávat důležité informace. Nakreslili jsme to. Potom 

ještě „kolotoč“, který měl být dokola – bohužel podle nás se stala z kolotoče 

„lavina“. :D 

Výsledek: Domča, Vlaďka, Barča, Fanda, Alča, Lenka, Dežík, Milan, Betty, Kiki, 

Jára, Kuba, Domča. Každý informuje 2 následující členy ž. parlamentu. 

 

 Potom Domča řekla, že každý člen parlamentu by měl mít zápisník. :) 

 

 Jednat s panem ředitelem budou napříště Domča a Vlaďka (příp. Barča). 

 

 

příští jednání:  datum: 11. května 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: Vlaďka 


