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datum: 21. 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:  

 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

PROGRAM: 

 

 Na začátku zasedání Domča četla dopis od pana Zikmunda. 

Samozřejmě byl dopis úžasný nejen díky slovní zásobě pana Zikmunda, ale i 

díky jeho zkušenostem z psaní svých knížek. 

Od pana Zikmunda jsme dostali úkoly, abychom si zahráli na detektiva 

Sherlocka Holmese.  

 

 Nástěnky 

pokračujeme a snažíme se 

 

 Zvířátka: 

pan poradce byl autem blikat na Mikulášském náměstí a vyšlo nám to na 3 

8kilové krabice piškotů… 

 

 Pan poradce nám předložil papír s pravidly o našem jednání při zasedání. 

Dokonce i žákovský parlament má svá pravidla. Pan poradce nám to četl a ptal se 

nás, co dodržujeme… My si myslíme, že všechno!!!  

 

 Fanda s Ali a Kiki se šli podívat do schránky a byly tam 3 papíry ohledně 

učitelů. 

 

 Začali jsme rozebírat situaci s odchodem členů parlamentu ze školy (Kuba, 

páťáci) a jak tedy řešit úbytek členů. Je třeba připravit volby a tak jsme si vzali za 

úkol vše řádně promyslet. Musíme s tím něco dělat. 
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 Spousta parlamenťáků je dnes na výletě v Paříži, tak vše znovu podrobně 

probereme na příštím zasedání 

 

 

příští jednání:  datum: 25. května 2015 

čas:  

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 


