Základní škola a mateřská škola Chraštice

Školní rok 2017/2018

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU Č. 10
který se konal 9.4. 2018
Přítomni:

1. tř. – Ema Procházková, Viktorie Šťastná
2.tř. – David Ptáček
3.tř. – Štěpán Šotek, Štěpán Kotrba, Jindřich Hrkal
4. tř. – Oliver Václav Chán, Martina Slavíková, Karolína Jonáková
5. tř. – Ondřej Zeman
6. tř. – Eliška Větrovská, Kristýna Bočanová
8. tř. - Adéla Kovaříková, Lucie Dvořáková
9. tř. – Milan Švejnoha, Simon Fruhstorfer

Za pedagog. sbor: Mgr. Jana Břicháčková, Karel Derfl
Program: 1.) přivítání členů žákovského parlamentu, seznámení s programem
2.) ledolamka – SKUPINOVÉ ŽONGLOVÁNÍ a její reflexe
3.) plánování akce DEN ÚSMĚVŮ
4.) diskuse – nápady, žádosti, stížnosti ze tříd
5.) naplánování příští schůzky ŽP a ukončení zasedání

1.)
2.)

3.)

4.)

5.)

Koordinátorka přivítala členy žákovského parlamentu a seznámila je s programem
zasedání.
Hra Skupinové žonglování - účastníci sedí v kruhu a jeden dostane míček, tento žák
pak míček hodí komukoliv z kruhu, ten dalšímu, atd.; ten, kdo už míček v ruce měl,
překříží ruce na prsa, aby bylo vidět, že se mu už nemá házet; jakmile míček vystřídá
všechny účastníky, vrací se k prvnímu a tímto prvním kolem se vytyčila trasa míčku,
kterou si musí všichni zapamatovat; cílem hry je co nejdéle udržet míček pohybující se
po vytyčené trase (popřípadě dva, nebo tři míčky) co nejdéle ve vzduchu, bez
spadnutí
- reflexe: vzájemná spolupráce, plná pozornost na dění kolem, citlivost
k ostatním (dobrý hod), pomoc slabšímu, vzájemná závislost všech členů
Parlamenťáci si společně rozvrhli role a úkoly na připravovanou akci Den úsměvů.
Společně probrali co vše, je potřeba připravit. Budou vyrobeny plakáty, o které se
postarají Lucka Dvořáková s Adélou Kováříkovou a Štěpánek Šotek s Kubou
Vojáčkem. Focení jednotlivců, popřípadě skupinek budou mít na starosti Kristýna
Bočanová a Eliška Větrovská. Termín akce bude upřesněn na příští schůzce,
předběžně je naplánován na středu 26.4.2018.
Témata diskuse:
Vodní bitka –Eliška upozornila na to, že jednou za dva roky bývala vždy v létě vodní
bitka, a že by se mohla tato akce opět uspořádat. – koordinátorka si návrh zapsala a
předběžně přislíbila s tím, že se musí dohodnout přesná pravidla. Akce prozatím
odložena na teplé počasí (květen/ červen?).
Den Země a Poplachový den – parlamenťáci chtěli vědět, jak budou tyto dvě akce
probíhat, koordinátorka je proto stručně seznámila s programem, bližší informace jim
předají třídní učitelky
Parlamenťáci si upřesnili termín příštího zasedání, 23.4.2018. Zasedání bylo
ukončeno.
Zapsaly: Kristýna Bočanová a Eliška Větrovská

