Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 3
který se konal 20.11. 2017
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
2.tř. – David Ptáček, Tomáš Frank
3.tř. – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek, Marek Hůla
4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková
5. tř. – Ondra Zeman
6. tř. – Eliška Větrovská, Kristýna Bočanová
8. tř. - Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková
9. tř. – Dominik Bartůněk Simon Fruhstorfer

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, seznámení s programem
2.) ledolamka – hra na rozehřátí (Klíčník)
3.) název, logo a motto parlamentu – skupinová práce
4.) spaní ve škole pro ŽP
5.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd
6.) naplánování příští schůzky ŽP, focení zástupců a ukončení zasedání
1.) Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem
zasedání.
2.) Pro aktivizaci, zahřátí, pobavení a prověření postřehu si parlamenťáci zahráli hru
Klíčník – žáci sedí v na židlích uspořádaných do kruhu, přičemž je o jednu židli méně,
protože jeden z dětí je tzv. klíčník, který drží v rukou klíče a pohybuje se uprostřed
kruhu. Ti, kterých se klíčník dotkne, se postaví, utvoří s klíčníkem řetěz a pohybují se
společně s ním v kruhu. V nestřežený okamžik klíčník upustí klíče na zem a ti, co byli
uvnitř kruhu, rychle hledají volnou židli, aby si sedli. Ten, na koho židle nezbude, se
stává klíčníkem.
3.) Parlamenťáci v rámci čtyř různě namíchaných skupin sepisovali a kreslili nápady na
název, logo, popřípadě motto žákovského parlamentu. Poté své nápady přednesli
ostatním skupinám. Všichni společně zhodnotili jednotlivé návrhy a domluvili se, že se
do příští schůzky pokusí vytvořit finální návrh triček obsahující jak název a logo, tak i
slogan.
4.) Koordinátorka přednesla návrh na spaní ve škole pouze pro členy ŽP. Návrh byl
projednán a schválen. Někteří parlamenťáci již chrlili nápady na program. Na příštím
zasedání bude sdělen konkrétní datum této akce.
5.) Témata diskuse:
Filmový den – 5.třída – projektový den, každá třída shlédne a pomocí plakátu (videa)
představí nějaký film; závěr: páťáci zkonkretizují pravidla a požadavky
Více třídních výletů – 3.třída – doporučeno projednat s třídní paní učitelko, zvážit klady
a zápory (méně času na učení, více peněz)
Nová schránka ŽP – předseda – návrh na vytvoření nové (viditelnější) schránky ŽP,
kam by mohli všichni žáci vhazovat své nápady, tipy, stížnosti a přání, vybrání nové,
lepšího místa pro tuto schránku; závěr: jeden z bodu programu při spaní ve škole
6.) Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 4.12.2017, koordinátorka všechny
členy ŽP vyfotila a zasedání bylo ukončeno.
Zapsala: Mgr. Jana Břicháčková (koordinátorka)

