Žákovský parlament
Zápis ze schůzky 13.11.
Místo:
Datum:
Čas:

hudebna

13.11.
7:15 – 8:00, 10:35 – 11:00

Program Malého ŽP 13. 11. 2018
1.
2.
3.

Aktivita vedená Kryštofem Rokosem – „střílečka“ (jeden uprostřed kruhu, na někoho „vystřeli“, ten se musí skrčit,
vedlejší hráči na sebe řeknou co nejrychleji svá jména – kdo se opozdí nebo se splete – vypadává. Ten, co se skrčil
pak nahrazuje toho, co střílel)
Připomenutí soutěže „tabulky prvků školy“ – soutěž o ceny, naplánování propagace soutěže.
Plakát – Andrea, Vašek, Hlášení v rozhlase, pochvala do ŽK, Článek web a fb školy, info stánek v hale
Nápad na vznik kontaktního místa ŽP a školy – středa o velké přestávce 1x za 14 dní
Výroba stánku – Ríša, Karolína, Terka, Rozpisy služeb - Kuba

Program Velkého ŽP 13. 11. 2018
1. Zopakování aktivit z Malého parlamentu
2. Informace o fotografiích školního parlamentu
• Budou vyvěšeny na nástěnce u vstupu do školy – uvedeny budou pouze křestní
jména
3. Soutěž TABULKA PRVKŮ
• Bude vyhlášena rozhlasem
• Výhra – pochvala
• Plakát k soutěži vytvoří Andrea + Vašek
• Informace pro ostatní budou na webu a FB školy + infostánku parlamentu
• inspirace ve vzhledu periodické tabulce prvků – účastnit se mohou jednotlivci,
skupiny i celé třídy. Konec soutěže 30. 11. 2018 (hodnotné ceny – nejlepší tabulka
bude vystavena ve zvětšeném rozměru v hale školy)
4. Infostánek parlamentu pro žáky a učitele
• Bude probíhat každou středu v hale školy
• Parlamentáři budou sbírat požadavky a nápady od žáků a učitelů, informovat o tom,
co parlament dělá a co je jeho náplní
• Jakub Rokos – rozpis služeb
Karolína, Terka, Richard –
5. Projekt „Děti dětem“
• Darování hygienických potřeb (pleny, ubrousky, atd.) kojeneckému ústavu
• Nosit na vedení školy do 7.12.
6. Vánoční divadlo letos nahradí koncert –
• Divadlo Na Fidlovačce 19.12. od 18:00
7. Vánoční trhy přesunuty na 6.12.
8. Zapomenuté/ztracené přístupy do elektronických žákovských – možno nově vygenerovat u
pana zástupce Horáka
9. Amos vision – pokud budete chtít zveřejnit fotografie/videa z akcí můžete je nosit k panu
zástupci Horákovi – zveřejní je na „Ámoskách“
10. 19.11. a 20.11. proběhne focení vánočních sad fotografií
• cena 250 Kč, fotí se pouze, kdo bude chtít
• 19.11. focení 1. stupně
• 20.11. focení 2. stupně
11. PŘÍŠTÍ PARLAMENT 27.11.

