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datum: 1. června 2015 čas od: 10.00 čas do: 10.45 

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: 

 

 Pro začátek jsme se s panem poradcem začali hádat o nanucích, které jsme našli 

v lednici (my jsme si mysleli, že jsou naše, když jsme je tam přece našli, a tak jako 

že je můžeme zbaštit, když je venku horko a dneska je den dětí a tak - a pan 

poradce se zase tvářil, jako že nejsou naše a snad ani nic neříkal a tak). Zkrátka 

záhada, čí jako teda jsou. Tak jsme je tam nechali. 

 

 Pak nástěnky: že máme více spolupracovat a rychle dostat na nástěnku to, co tam 

má být !!! 

 

 Poté jsme řešili zvířátka a papání pro ně od paní „Psíkové“ a jestli utratit vše za 

psy nebo něco i pro kočky. Odložili jsme výlet do útulku na poslední týden před 

vysvědčením. 

 

 Pak nás pan poradce vyzkoušel, jestli víme, co se ve škole děje - a nic moc. Ale 

něco jsme zpatlali. Nakonec jsme zjistili, že příští rok budeme moct i plánovat 

akce ! (jupíí) 

 

 Poté jsme si hráli na Sherlocka Holmese a byli jsme špatní Holmesové – velmi 

špatní.. Jenom Kiki přinesla splněný úkol. Ostatní nic. I pisatel tohoto zápisu nic 

nepřinesl . To se týkalo úkolu, který jsme dostali od pana Zikmunda. 
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 Pak nám pan poradce říkal, že bychom se měli zajímat víc o historii naší školy, 

protože my parlamenťáci jsme ti nejlepší a tak bychom s tím mohli něco dělat. Že 

v historii naší školy bychom mohli objevit další významné osobnosti, že na 

I. stupni je památeční deska a nic moc o celé věci nevíme … 

 

 Hovořili jsme o našem případném fotografovi jako o jedné z dalších důležitých 

funkcí. Měl by řádit už při návštěvě útulku a pak něco s fotkama provádět: na 

web, na nástěnku a tak. Lenča by do toho šla. Jarda by do toho šel. Zprvu to 

Lenča chtěla jako sama, ale přesvědčovali jsme jí, že na všechny naše úkoly mají 

být vždy dva. 

 

příští jednání:  datum:                 

čas:            

místo:                 

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: Fanda  


