
 

 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 1 

18. září 2017 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B,  9. 

 

1. Představení členů parlamentu 

2. Cíle parlamentu, pravidla schůzek 

3. Volba předsedy, zapisovatele a mluvčích parlamentu 

 Předseda:   David Malý  8. B 

 Zapisovatelka:  Kristýna Mišková  9. 

 Mluvčí:   Josef Kotlář a David Malý 8. B 

 

4. Pomáháme při oslavách 125. výročí založení naší školy 

 Připravíme výzdobu chodbových oken v 1. patře školy na téma Světový den 

 turistiky a anketu, která turisticky nejzajímavější místa v ČR a ve světě žáci    

 a zaměstnanci Trojky navštívili. 

 

5. Na oslavy pomůžeme vyzdobit třídu 6. B – fotky, plakáty z naší činnosti, dosud 

 vydané Trojkovinky, počítačová prezentace našich akcí v PowerPointu 

 

 

 

        Zapsala Kristýna Mišková 

 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 2 

16. října 2017 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B,  9. 

 



 

 

1. Zhodnotili jsme anketu, která turisticky zajímavá místa navštěvují žáci a 

zaměstnanci naší školy nejvíce 

 

 TOP 5 nejnavštěvovanějších míst: 1. Praha 

      2. Český ráj 

      3. Krkonoše 

      4. Kost 

       5. Chorvatsko 

 

2. Připravujeme Den stromů – členové parlamentu vytvoří plakátky      

 na témata, týkající se stromů 

   

 8. B  stromy ve jménech 

 8. A  stromy v uměleckých dílech 

 4. A  stromy v písních 

 6. A  rekordy stromů 

 6. B  strom v cizích jazycích 

 5. B  strom a zvířata 

 4. B  strom a parazité 

 7.      strom jako symbol státu, na vlajkách 

 9.      léčivé stromy 

 

3. Promýšlíme „Bazárek“, který by fungoval na způsob kešky. Každý, kdo  má 

doma věci, které nepotřebuje, neví, co s nimi a chtěl by je nebo mohl  darovat, 

by je věnoval do bazárku a zároveň by si mohl vzít jinou věc,  která by 

potřeboval on. Jednalo by se o školní potřeby, tužky,  pastelky….., časopisy, 

knížky apod. 

 

4. Další náměty: turnaje v přehazované nebo volejbalu 

      pomáháme – senioři, psí útulek, děti v MŠ, lesní zvěř 

 

         Zapsala Kristýna Mišková 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 3 

30. října 2017 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 

 

1. Příprava Mezinárodního dne nevidomých – každý zájemce si bude moci 

vyzkoušet, jak žijí nevidomí lidé, např: psát, poznávat věcí atd… 



 

 

2. Bankovky – napodobeniny papírových bankovek připraví holky z 9. a 8.A, 

mince zapůjčí pí. uč. Holasová  

3. Podpisy – žáci si mohou vyzkoušet podpis se zavázanýma očima - připraví 

4.A., 4.B., 7., 8.B., 5.A. tř. 

4. Braillovo písmo -  vytvoří pro žáky naší školy  6.A., 6.B. a 7. tř. 

5. Příprava Dne bez aut – připravujeme anketu o tom, jak se všichni žáci naší 

školy dopravují do školy, zjistíme, kdo dojíždí, čím a jak dlouho mu cesta trvá, 

kdo chodí pěšky, kdo to má do školy nejblíž a kdo 

naopak nejdál – všichni zástupci ve svých třídách 

 

6. Příští schůzka - v pondělí 20.11.  ve 12:20.  

 

 

 

 

Zapsala Kristýna Mišková 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 4 

20. listopadu 2017 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 

 

7. Mezinárodní den nevidomých – 13. 11. se vydařil! Od středy 13.11. do 

pátku 15.11.si o hlavní přestávce vyzkoušelo poznávání bankovek, čtení 

Braillova písma a podpisy poslepu spousta našich spolužáků  

 

8. Den bez aut – výsledky ankety o tom, jak se žáci naší školy dopravují do školy, 

kolik nás dojíždí, čím a jak dlouho nám cesta trvá, kolik nás chodí pěšky a kdo 

to má do školy nejblíž a kdo naopak nejdál, se dozvíte na nástěnce našeho 

parlamentu před ředitelnou 

 

9. Náměty – Vánoce 



 

 

   100 let české státnosti 

   Knížkovník 

   Tematické dny 

   Významné dny 

 

10. Příští schůzka – 4. prosince 2017 

 

 
 

 

 

Zapsala Kristýna Mišková 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU č. 5 

4. prosince 2017 
 Přítomni: 4.A., 4.B., 6.A., 6.B., 7., 8.B., 9. 

1. Živý betlém – připravujeme ve vestibulu školy 

Den konání od 13.12.2017 – 22.12.2017 
 
13.12. – 4.A   Škaloudová, Pour  
14.12. – 4.B   Havrdová, Bílek  
15.12. – 8.A   Vítová, Kulhánková 
18.12. – 6.B   Valentová, Zikmundová 
19.12. – 6.A   Pokorná, Stindlová 
20.12. – 7.     Oborníková, Ziklová 
21.12. – 8.B   Kotlář, Malý 
22.12. – 9.     Šimůnková, Wittek 
 

Hraní na hudební nástroj u živého betlému  
   Sheila - flétna 
   Kryštof - housle 
   Vlasta – housle 
   Víťa – kytara 
   Jirka – kytara 
 

2. Ježíškova pošta – každý, kdo chce svému kamarádovi vykouzlit úsměv na tváři           

přáníčkem či dopisem, má možnost vhodit do krabice s poštou své přáníčko od 13.12. 
do 20.12. v prvním patře  u ředitelny 

Na psaníčku musí být napsáno JMÉNO A TŘÍDA!!! ADRESÁTA 
 



 

 

3. Poslední týden před Vánocemi –  
o hlavní přestávce budou v každém patře hrát 
vánoční koledy, aby ve škole byla vánoční 
atmosféra  
1. patro - Valentová 

2. patro – Pohanková  

 
 
Další schůzka –  
      v pondělí 15.1.2018 ve 12:30 hod. ve 
studovně 
 
 
 
        Zapsala Kristýna Mišková 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU č. 6 

15.ledna 2018 
Přítomni: 4.A, 4.B, 5.B, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 

 
1. Připravujeme Valentýn – obdarováváme se klíči k tvému srdci  

                    Ozdobnou krabici pro klíče obstará 7. tř 
                    Klíče chystáme všichni !!!                    
Den konání 14.2.2018 
 
 

2. Zájem o šachový turnaj   

zjišťuje David Malý 

 
    

3. Časopis  - jarní tématika 

                          -  příspěvky do 22.2.2018 
 

4. Knížkovník -   příprava – sehnat větve – Bára Vítová 

- papírové knížečky připravujeme všichni 

 
Další schůzka - v pondělí 5.2. 2018 ve 12:30 hod. ve studovně 

 
Zapsala Kristýna Mišková 

 
 

 

 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 7 



 

 

5. února 2018 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 

 

11. 5.A a 5.B třída – přestávají pracovat ve školním parlamentu, 5.A. nevybrala žádné 

zástupce a 5.B se schůzek nezúčastňuje. 

 

12. Hlášení –  připravují David a Pepa 

                      - šachový turnaj 
- Valentýn  
- Velikonoční pentlení 
- Měsíc knihy 

 

13. Valentýn –  ve škole se bude konat 14.2.2018. 

 Klíč k tvému srdci: Každý žák naší školy   dostane 

při vstupu do školy dva klíče, na které může napsat 

vzkaz nebo přání osobě, kterou chce potěšit a vhodí 

je do připravené krabice před ředitelnou. Nezapomeňte na jméno, aby mohly být klíče 

se vzkazy doručeny správným adresátům.  

 

14. Velikonoční pentlení -  bude podobné jako každý rok, ale v letošním roce na vás 

čeká překvapení. 

 

15. Měsíc knihy – bude trvat po celý březnový měsíc  

 

16. Výročí 100 let republiky – chystá se výzdoba oken projekty žáků jednotlivých tříd na 

vybraná témata.  

 

  9. -    dějinné události                      6.B. – stavby 

5.A. – vědci a vynálezci                   6. A - spisovatelé 

5.B. – hudební skladatelé                7.    – prezidenti a politici 

4.A. – herci                                      8. A – malíři a sochaři 

4.B. – sportovci                               8. B – zpěváci 
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ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Č. 8 



 

 

20. března 2018 

 

 

Přítomni: zástupci tříd 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7., 8.A, 8.B, 9. 

 

 

17. POVEDLO SE :  výzdoba oken ke 100. výročí české státnosti – celoškolní  

    projekt 

       Knížkovník 

 

18. PŘIPRAVUJEME : 

 Velikonoční  pentlení – se bude konat v úterý   

  27.3.2018 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

Členové školního parlamentu připravují 4 dílničky:   

1) Palačinkárna - 9.tř. 

      2) Malování na obličej - 6.A., 4.B. 

      3) Vědomostní kvíz - 6.A. 

      4) Ovečky - 7. 

Prosíme maminky a babičky, jestli by neupekly něco 

dobrého k snědku, slané či sladké, bereme vše. 

 

 

19. Výtisk Jičínského zpravodaje - bude v odpočinkových zónách  

 

20. Knížkovník pokračuje !!!  
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ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU č. 10 

14. května 2018 
 

Přítomni: 4.B., 6.B., 7., 8.A, 8.B., 9. + 6.A 



 

 

5. Připravujeme se Spolkem rodičů Zábavné odpoledne  -  7.6.2018. 

           1.Hudba – Pepa Kotlář a David Malý 

                   zajistí - kombo, fleška, mikrofon, notebook 

 

2. Sporty        Brainball (pálky + míčky) – 9.tř. Jáňa + Áňa 

Fotbal (míče, obruče,švihadla) – 9.tř. Týna + Kája 

Kroket – 4. B.  

Skákání v pytlích (pytle) – 7.tř.- Lucka+Nikča  

Guma (guma) – 7.tř. – Adéla + …. 

Ohniště – paní učitelka Holasová 

Mölki - 8.A. – Barča + Jíťa 

Školka se švihadly, s míči – 4.B. 

Panák (namalovat) – 6.B. 

Koloběžky – 6.A. 

Petanque - 6.B 

Pingpongové stoly 

        
6. Teplákový den – se bude konat 14.6. 

- připravit rozcvičku 

- písnička do rozhlasu (Tepláky) – Kotlář+Malý  

  
7. Časopis – článek + fotky 

               - 9.tř. – Domov seniorů 
               - 8.B. – Ůvahy 
               - 7.tř. – Kutná Hora 
               - 6.A. – Dobrošov 
               - 4.B. – Praha 
               - 8.A. – Tipy na výlety (léto) 
               - 8.B. – Festivaly   
Odevzdat do 25.5.!! 

 
8. Další schůzka –  v úterý dne 5.6.u tělocvičny, a 11.6. ve 12:30 ve studovně + 

parlamentní trička  

                                 Zapsala Kristýna Mišková 

ZÁPIS ZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU č. 10 

11. června 2018 
Přítomni: všichni 
 

Poslední letošní schůzka 
        Zhodnocení akcí 
 Poděkování všem za práci 



 

 

 Malé občerstvení 
  
 

  Hezké prázdniny!!!!! 
 
 
              Zapsala Kristýna Mišková 
 


