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místo: hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Denis
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jaroslav
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A 
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: Lenča 

PROGRAM: 

 Pan poradce nám vysvětlil, proč a jak se budeme scházet ve čtvrtek od 7:00 h. Taky 

nám řekl, kdo už do Parlamentu chodit nebude nebo nechce. Tím by mělo být jasné, 

jak vypadá nové členstvo Parlamentu v pro letošní školní rok. 

 Pak nám náš pan poradce rozdal naše „zápisníky parlamentáře (které sám vyráběl a 

moc se mu povedly ) a tak jsme je prolistovali, abychom věděli, oč se jedná. 

 Máme tady nové členy a tak jsme si zahráli nám už známou hru, kdy jsme 

představovali nikoliv sebe, ale naše nové kamarády z Parlamentu. Neobešlo se to 

pochopitelně bez všelijakých poznámek, které jsme o sobě na tabuli raději nepsali. 

Nemusí hned každý vědět, co jsme zač . 

 Přestože měli dnes noví členové představit Parlamentu své nové „náměty“, nezbyl už 

na to bohužel čas kvůli mnohem důležitější předchozí hře. Takže příště. 

 Nakonec jsme hlasovali o tom, kdo by měl být tenhle rok v našem parlamentu 

„kápem“ a rozhodli jsme se nic neměnit a ponechat na místě „kápa“ Domču, prý jí 

to jde a sluší (děkuji ). 

 Na příští jednání všichni dokončit a splnit: „náměty“, projednat věc „Zikmund“, 

zvážit potřebnost „časoměřiče“ a promyslet funkci „špiona“ pro sestavení a sledování 

„plánu práce“ Parlamentu. 

příští jednání:  datum: 24. září 2015 

čas: 7.00 

místo: hovorna 

s sebou: přijaté a splněné úkoly 

zápis obdrží:  3x   nástěnka 

 1x   pan ředitel 1x   vlastní 

 7x   třídy: 5., 6., 7. A, 7. B, 8., 9. A, 9. B (1x   web ) 

zapsal: Domča    


