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místo: hovorna čas od: 7.00 čas do: 7.40 

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: 

 

 Logo Parlamentu 

Na tabuli jsme pověsili splněné úkoly a seznámili jsme ostatní s výsledky naší snahy 

zapojit do návrhu své spolužáky ve třídě. 

  

 Slib parlamenťáka 

Na tabuli jsme pověsili splněné úkoly – budeme se jim věnovat příště. 

  

 Dopis pro pana Zikmunda 

Pan poradce nás seznámil s konceptem dopisu pro pana Zikmunda, neboť měl 

konečně k dispozici naše odpovědi Sherlocka Holmese. Dopis budeme ještě dále 

upravovat a doplníme ho o všechny důležité novinky z naší školy.  

 

 Chvála různosti 

Další čas jsme věnovali přípravě materiálu pro náš výjezd do Dobřan. Nakonec 

pojedou v pátek 27. 11. 2015 Tomáš, Jirka, Kikča, Barča a Domča, protože Nela prý 

je na tu dobu objednána k lékaři a o Sáře se nic neví, ani přihlášku nepřinesla. 

Jsme rádi, že si Barča přeci jen nakonec našla čas a pojede s námi. Protože je hlavní 

pachatelkou, pardon, autorkou celého nápadu s „Fantastickými papírky“, a protože 

byla ochotná bleskově vyřešit absenci Nely, promíjíme jí, že se minule dostatečně 

rychle nepřihlásila. Zkrátka je strašně spolehlivá (někdy ) a tak s námi jede. 

 

 Účast členstva na jednání Parlamentu 

V poslední době nám opakovaně při jednání chybějí někteří lidé. Buďto ráno 
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spinkají, nebo se jim nechce, nebo … 

Bylo by fajn, kdyby sem tam o sobě dali vědět, jak to s nimi je. 

 

příští jednání:  datum: 10. prosince 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: Jirka (a pan poradce, který doplnil převážnou část zápisu)  

 


