10. Zápis ze školního parlamentu

6. 6. 2017

1. Výstava mazlíčků
Koncem června - zajistí Karel Plavec
Bližší informace budou upřesněny
2. O pohár ředitele školy
Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků.
27. 6. se uskuteční závěrečné kolo soutěže. Zatím je tajné - zajistí E. Hlubučková, J. Kočí
3. Den povolání pro 1. stupeň
Zajistí David Kubík
4. Zpráva z výjezdního zasedání žákovských parlamentů
A. Kittlerová a R. Hošek referovali a svých zážitcích z třídenního pobytu v areálu Beruška
5. Vybraní členové se dnes zúčastní krajského setkání žákovských parlamentů.
6. Poděkování všem členům žákovského parlamentu za jejich práci.
Za A. Doležala zapsala E. Hlubučková

9. Zápis ze školního parlamentu

4. 5. 2017

1. Výstava modelů
Všem pořadatelům a hlasujícím děkujeme
2. Výstava mazlíčků
Pravděpodobně v červnu (Karel Plavec)
Bližší informace budou upřesněny
3. ZŠ Havlíčkova má talent
Soutěž se plánuje. Pravděpodobně se uskuteční až v příštím školním roce
4. O pohár ředitele školy
Pokud některý žák není schopen účasti, je povinen se předem omluvit
Plánuje se další soutěž – 24.5. – Bližší info na plakátech po škole
5. Jméno želvy
Želva, která se nachází v učebně přírodopisu se jmenuje Vlasta, na počest pana školníka.

Zapsal : Michal Matoušek

8. Zápis ze školního parlamentu

5. 4. 2017

1. Fórum mladých
Někteří zástupci školního parlamentu se zúčastnili Fóra mladých, setkání žáků ZŠ, pořádané
magistrátem města Jihlavy. Žáci diskutovali o problémech Jihlavy viditelných z pohledu
mladé generace. (více na stránkách parlamentu)
2. Návrh akcí pořádaných parlamentem
- Plánuje se výstava modelů letadel (Nina Burdichová)
- Dále se plánuje výstava mazlíčků (Karel Plavec)
- Havlíčková má talent (Adéla Kittlerová)
3. Pohár o ředitele školy
V dohledné době se uskuteční další ze soutěží O pohár ředitele školy.
Podrobnosti o soutěži budou pravděpodobně upřesněny prostřednictvím
rozhlasu.
4. Jméno pro želvu
Želva, která se nachází v učebně přírodopisu, má jméno, které se většině žáků nelíbí.
Budeme řešit.
5. Výjezd parlameňťáků
Koncem dubna pojede několik zástupců našeho parlamentu na setkání parlamentů jihlavských
škol. Půjde o třídění zážitkový kurz.
Zapsal: David Kubík, Eva Hlubučková

7. Zápis ze školního parlamentu

1. 3. 2017

1. Akce pořádané parlamentem
Dne 14.2. 2017 se uskutečnil Valentýnský den. Schránka s valentýnskými přáníčky byla
naplněna až po okraj.
15.2. 2017 se konal alternativní den pro 2.stupeň na téma ,,Vesmír“. Většinou žáků byla tato
akce dobře hodnocena. V 1. patře jsou k vidění výrobky všech týmů.
Návrhy akcí:
Havlíčkova má talent (každý žák by mohl předvést své dovednosti, např. zpěv, tanec,
kouzlení…)
2. O pohár ředitele
školy
1.3. 2017 se uskuteční další ze série soutěží. Tentokrát to bude florbalový turnaj.

3. Připomínky tříd
Třída 7.B. si stěžuje na špatný rozhlas.
4. Ostatní
Jméno pro želvu bylo vybráno. Jmenuje se Vidlička.

Zapsal: Vojtěch Orany

6. Zápis ze školního parlamentu

1. 2. 2017

1. Akce pořádané parlamentem
14.2.2017 se koná Valentýnský den. Schránka na psaníčka bude umístěna na chodbě a bližší
informace budou upřesněny prostřednictvím rozhlasu. ( 6.B)
Každá třída může vymyslet jméno pro želvu v učebně přírodopisu. Zástupci tříd předají návrh
na dalším parlamentu, kde se konečné jméno vybere.
Návrhy akcí:
Den naruby (holky by se oblékli jako kluci, kluci by se oblékli za holky)
Den povolání (děti by se oblékli za jakékoliv povolání/zaměstnání)
Den puntíkovaný/proužkovaný
2. O pohár ředitele školy
Některé z družstev připraví další soutěž. Přelom únor – březen.
3. Jiné
V březnu se někteří členové parlamentu zúčastní akce Fórum mladých (pořádá magistrát
města)
Školní časopis vyjde v
březnu
Zapsali: Anna Šeredová, Nina Burdichová

5. Zápis ze školního parlamentu

4. 1. 2017

1. Soutěže pořádané parlamentem
Vánoční den - velmi dobře hodnoceno, líbilo se spíše na 1.stupni
Nastávající akce: Valentýnská schránka (14.2.)
Leden - něco jako vědomostní soutěž ( vymyslí 9. tř.)
Návrhy akcí: Den bláznivých účesů (9. tř.)
Seriálový den, Den povolání(celá třída převlečena do jednoho seriálu) (6.B)

2. O pohár ředitele školy - proběhla soutěž ve vaření - líbila se a kladně hodnocena
3. Připomínky tříd:toaletní papír,když je v nedostatek (7.A) - dojít k panu školníkovi
4. Ostatní: máme živá zvířátka ve třídách: 7.B - želva hvězdnatá, 6.A- krevety
Zapsala: Adéla Kittlerová, Eva Hlubučková

4. Zápis ze školního parlamentu

7. 12. 2016

1. Soutěže pořádané parlamentem
Závody RC modelů byly vydařené především na prvním stupni.
Dne 21.12.2016 se uskuteční ,,Vánoční den“ . Vše ohledně této soutěže bude upřesněno na
stránkách školy. (organizace: Trnka a Kittlerová)
Na den 14.2.2017 se plánuje valentýnská schránka, umístěna bude na chodbě a bližší
informace ohledně schránky budou upřesněny prostřednictvím rozhlasu.
2. O pohár ředitele školy
Žáci, kteří se chtějí zapojit do soutěží, mají možnost po dohodě s p. uč. Hlubučkovou nebo
s p. uč. Kočím.
Dne 20.12.2016 se uskuteční soutěž O pohár ředitele školy, tentokrát ve vaření. Podrobnosti
budou upřesněny.
3. Připomínky tříd :
Oprava hran lavic
Po třídách zůstává nepořádek, prosíme učitele o kontrolu učeben.
Návrh, aby se škola zapojila do charitativní akci na záchranu opic. Jedná se o sběr starých
mobilních telefonu a především kovu obsaženém v nich. Bližší informace budou upřesněny.
Zapsal : Alois Stavárek, David
Kubík

3. Zápis ze školního parlamentu

2. 11. 2016

1. Soutěže pořádané parlamentem
Závody RC modelů – 9. 11. v tělocvičně ve 14:00 (Matoušek, Kubík)
Prosinec: 22.12.- barevný den ( připraví Kittlerová, Trnka)
2. O pohár ředitele školy
Ve středu 16.11 bude první hra O pohár ředitele školy a to hra BASKETBALL, zajišťuje
družstvo Koňo Poňo

3. Ostatní
Učitelé a parlament žádá žáky, aby nechodili přes trávník
Zapsal: Jiří Pokorný
2. Zápis ze školního parlamentu

6. 10. 2016

1. Soutěže pořádané parlamentem
Prosinec – barevný den (barvy a datum budou upřesněny)
Halloweenský den – pondělí 31. 10. 2016 (Stavárek, Hošek)
Závody RC modelů – 9. 11. 2016 (Matoušek, Kubík)

2. O pohár ředitele školy
Členové týmů se obměnili, ale názvy týmů zůstaly stejné jako minulý školní rok.
Soutěže budou připravovat jednotlivé týmy.
3. Připomínky tříd : 9.tř. – Oprava hran lavic

Zapsal : Michal Matoušek
1. Zápis ze školního parlamentu

7. 9. 2016

1. O pohár ředitele školy
Soutěž nadále pokračuje. Žáci z 5. ročníku, kteří projeví
zájem zúčastnit se, budou zařazeni do družstev + bude
zvolen kapitán z každého družstva.

2. Školní časopis záškolák
I v tomto školním roce bude vydáván školní časopis
záškolák. Kdo bude mít zájem podílet se na jeho tvorbě, je vítán.

3. Soutěže pořádané parlamentem
Soutěže, jako byly např. závody RC modelů či barevné dny,

které jsou pořádané parlamentem, budou i v tomto školním
roce. (datum i daná akce budou upřesněny).

Zapsal: David Kubík

