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místo: hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.45 

přítomni: poradce: Ing. Ivan Svoboda
 

5. Nela
 

5. Petr
 

6. Sabča
 

6. Míša
 

7. A Vlaďka
 

7. A František
 

7. B Kiki
 

7. B Jirka
 

8. Domča
 

8. Sára
 

 
 

 
 

9. A Barča
 

9. A Tomáš
 

9. B Ali
 

9. B Dežík
 

NA ŘEŠENÍ SE CHCEME DOHODNOUT – A CO JE DOHODNUTÉ PLATÍ 

hosté: 

PROGRAM: 

 Čas pro projednávání jednotlivých bodů dnes sleduje Tomáš 

 

 Akce „Zikmund – Sherlock Holmes“ 

kontrola úkolů: 

5. třída (rok 1928) – splněno 

6. třída (spisovatel) – není dořešeno 

7. třída (učitelka) – nic – pracuje se na tom  

8. třída (moje učebna – není vyřešeno 

9. třída (autor dopisu na fotce) – asi ano 

 

 Nástěnky  

pracuje se (už v minulém zápisu byli smajlíci:  nebo ) 

 

 Akce „ŠPIÓN“  

Kikině pomůže Míša (už tu máme dvojici) 

 

 Pravidla v Parlamentu  

Ali nám přečetla pravidla žákovského parlamentu (důležitá poznámka: jde o jedno 

z nejdůležitějších témat – jak se stát členem Parlamentu a jak tedy mají probíhat 

volby na naší škole do tohoto žákovského orgánu) 

Na konci textu se objevila věta o slibu parlamenťáka – jak bude vypadat ??? 

… všem PŘIDĚLEN tento NOVÝ ÚKOL  do příště: SLIB – a přemýšlet a přemýšlet!!! 

Odhlasovali jsme, že pravidla budeme dávat na web. 

Pan poradce nám potom četl, jak bychom měli správně hlasovat (máme podezření, 

že jde asi o nějaké další pravidlo – uvidíme ). 
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 Náměty nových parlamenťáků 

Sabča: víkendové setkání Parlamentu  

Nela: příště 

 

 Akce parlamentu pro školu 

O nápad na DEN obarvených hlav je ve třídách zájem. 

 

příští jednání:  datum: 5. listopadu 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: Vlaďka 

 


