Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU č. 8
který se konal 26.2. 2018
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
2.tř. – David Ptáček, Tomáš Frank
3.tř. – Štěpán Šotek, Jakub Vojáček
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 – Evoluce
3.) zhodnocení pořádané akce - BAREVNÝ TÝDEN
4.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd
5.) naplánování příští schůzky ŽP a ukončení zasedání
Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem
zasedání.
2.) Na rozehřátí a uvolnění se před začátkem zasedání si všichni zúčastnění zahráli hru
Evoluce => Na začátku jsou všichni Měňavky. Když se jedna Měňavka srazí s druhou, dají si
kámen, nůžky papír, a ta, která vyhraje, jde o úroveň výš, a stává se z ní ryba. Vždy se musí
srazit dvě stejné zvířata. Jde to postupně, nejdřív jste Měňavka, pak ryba, opice a nakonec
člověk. Vždy, když prohrajete, jste zase Měňavka. Každé stadium je doprovázeno nějakým
typickým gestem, nebo pohybem daného zvířete, tedy bez slov a zvuků. Hra končí, když
většina dosáhne člověčenství.
3.) Koordinátorka společně s parlamenťáky zhodnotila barevný týden. Pochválila všechny za
to, jak se o tuto akci postarali. Vše fungovalo naprosto bez problémů a v celkové režii
parlamenťáků. Zvláštní poděkování dostaly zapisovatelky, které každý den shromáždili celou
školu na společné focení. Byla ale jedna malinkatá výtka. Někteří parlameňťáci si vůbec
nevšímají nástěnky, kde koordinátorka zveřejňuje termíny mimořádných schůzek.
4.) Témata diskuse:
Den Země - Paní učitelka Joujová byla moc ráda, když parlamenťáci navrhli nápady na
Den Země. (Parlameňťáci měli za úkol zjistit od svých spolužáků., jaký program by chtěli mít
na Den Země. Shodli se na tom, že by chtěli zůstat v Chrašticích, jít na procházku po okolí,
během níž by hráli hry nebo plnili nějaké úkoly.)
Poplachový Den - Paní učitelka Zlochová nás chválila za to, že jsme přednesli návrh na
program Poplachového dnu. (Stejně jako u dnu Země se měli parlaměňťáci zeptat ve svých
třídách, co od této akce očekávají, a jaký program by chtěli mít.)
Jídlo ve školní jídelně - 6.třídě ale i více dětem se nelíbí jídelníček ve školní jídelně. Mají
namysli třeba polévky. Celý týden se mění většinou jedna a ta samá polévka. Jednou je to
zeleninová s knedlíčky, po druhé je to zeleninová se strouháním atd... Chtělo by to nevařit
pořád jen zeleninové polévky, ale třeba gulášové a podobně. – Koordinátorka navrhla
parlamenťákům, aby si vyhledali informace ohledně sestavování jídelníčku ve škole
(potravinový košík) a na základě toho zkusili sepsat, která jídla jim v jídelně chybí, nebo která
jsou naopak příliš často. – Úkol na příští zasedání.
5.) Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 26.3.2018. Zasedání bylo ukončeno.
1.)

Zapsaly: Kristýna Bočanová a Eliška Větrovská

