Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 4
který se konal 4.12. 2017
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Michalka Buchalová
2.tř. – David Ptáček, Tomáš Frank
3.tř. – Jakub Vojáček, Štěpán Šotek, Jindřich Hrkal
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 (Dirigent)
3.) název, logo a motto parlamentu
4.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd
5.) naplánování příští schůzky ŽP 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
Dirigent – žáci sedí v na židlích uspořádaných do kruhu. Jeden žák je vyslán, za
dveře, protože ti zbylí žáci v kruhu vyberou dirigenta. Když si ho vyberou zavolají
toho za dveřmi. Dirigent musí měnit rytmus, aby to ten zvolený žák nepoznal. Žák
má na uhádnutí dirigenta tří pokusy .Když to uhodne, jde další.
3.) Parlamenťáci seděli v křeslech a byli vyzváni koordinátorkou, aby ukázali návrhy na
parlameňťátská trička – Štěpán Š. se ujal vytvoření návrhu triček (ukázka na příštím
zasedání)
4.) Diskuse na následující témata:
Kontejner na sběr papíru –6.třída– Byl podán návrh na sběr papíru. Nebyla však
možnost sehnat kontejner na celý týden. Eliška se Simonem byli pověřeni, aby se
pokusili někoho najít.
Zimní olympiáda: z důvodu pořádání letní olympiády, byla navržena také zimní.
Parlamenťáci mají za úkol zeptat se ve třídě, kdo by ji chtěl a jaké disciplíny by tam
byly.
Osvětlení altánku—3.třída--Bylo navrženo osvětlení školy. To ale bylo hned
zamítnuto ,protože není takové množství elektřiny a financí. Koordinátorka navrhla, že
by mohl být osvětlený altánek. Toto téma se zatím ještě projednává. Ondra má za úkol
projednat návrh s panem ředitelem a závěr sdělí na příštím zasedání.
Turnaj ve stolním tenisu —5.třída—jako je turnaj ve vybíjené, tak páťáci vymysleli
turnaj v stolním tenisu. Všechny třídy mají za úkol zeptat se spolužáků, jestli by měli
zájem.
5.) Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 18.12.2017, a tím bylo zasedání
ukončeno.
Zapsala: Kristýna Bočanová (zapisovatel1) a Eliška Větrovská (zapisovatel2)

