Žákovský parlament – zápis ze schůzky
Místo:

hudebna

Datum:

2.10.

Čas:

7:15, 10:35

Program Malého ŽP 2. 10. 2018
1. Přivítání návštěvy pí. kuchařky Kuchařové
2. Aktivita – „Blázinec“ – jeden jde za dveře, zbytek třídy si domluví nějaký signál, slovo, téma,
na který budou odpovídat na otázky. Otázky pokládá žák, který byl za dveřmi a musí odhalit
smluvený signál třídy.
3. Aktivita na jména – „Předání informace“ – podáním ruky se představím spolužákovi a řeknu
mu své nejoblíbenější jídlo. On se tak stává mnou a předává mě dál. Ale při dalším podání ruky
se z něj stává ten, koho mi předal druhý ze dvojice.
4. Periodická tabulka školy – ve skupinách vytvořit periodickou tabulku školy – vymyslet si názvy
prvků, nebo se řídit číslem…… Do příštího parlamentu vytvořit.
5. Aktivita na příště – Terka Zouharová

Program Velkého ŽP 2. 10. 2018
1. Zopakování aktivit z Malého parlamentu
2. Návštěva ze školní kuchyně – vedoucí kuchařka pí. Kuchařová
• ve frontě a v jídelně nekřičet, zbytečně nepovídat – je pak velký hluk
• zvedat spadlé příbory – dát je do špinavého nádobí
• jemně a opatrně prvňáčky popohánět u okna, abychom se ve frontě
zbytečně nezdržovali
• z jídelny NEVYNÁŠÍME ŽÁDNÉ JÍDLO (výjimka jsou tyčinky, ovoce,
které ihned schovám do tašky a odnáším si domů)
3. Odšťavňování
• 15. – 16. 10. (pondělí – úterý) výběr ovoce
• 17.10. (středa) – odšťavňování
4. Žákovské knížky – vyplnit první stránku, hlavně aktuální kontakty na rodiče (v případě
změny ihned upravit v ŽK)
5. Tep faktor – v týdnu 22. – 26. 10.
6. FOTO – zjistit ve třídě, kdo by měl zájem o profesionální fotografie v aranžmá své
oblíbené aktivity/sportu. Vybavení a oděv by si musel přinést. Cena 360 Kč.
•

anketu dostanete na e-maily, kde odhlasujete, kdo má zájem a kdo ne

7. Multifunkční knihovna - dodržovat pořádek a nic neničit.
8. PC učebna – nikdo se již nepřihlašuje přes ZAK, každý má své číslo
•

Možnost stažení Office sady do svých počítačů doma – návod na webu školy
ve složce „Dokumenty ke stažení“

9. Volba nového předsedy a místopředsedy – příští schůzku
10. PŘÍŠTÍ PARLAMENT 16.10.

