
 X. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková 
organizace, pracoviště Slovákova 

 

 
Datum:  24. března 2017 

 

 
Přítomni:  výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová 
                     

                    16 zástupců tříd Adéla Koudelková, Jonáš Novotný (V. E) 
  Petra Kolářová, Anna Kovářová (V. F)   
  Tereza Chlupová, Michaela Prudká (VI. E) 
  Anna Semecká, Anita Grenarová (VI. F)   
  Martin Kovář, Sára Čížková (VII. F)  
  Jakub Homolka, Tereza Charvátová (VIII. E) 
  Kateřina Čudová, Bohuslav Klimeš (VIII. F) 
  Eliška Kudláčková, Jan Žáček (omluven) (IX. F) 
  

 
 
Program: 

 

1. Projektový den ŠP ,, Den mazlíčků“ ke Dni Země 
Kdy?  pátek 21. dubna 2017 (1. – 4. hodina) 
Kde?  místo bude upřesněno 

      Kdo?  Třídy, které se zapojí aktivně: V. EF, VI. F (upřesní po HTU), VII. F, VIII. EF, IX. E 
                Třídy, které se nezapojí z důvodu nezájmu žáků – VI. E, VII. E, IX. E (nepřítomni) 
 
Zástupci jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku na příští schůzku donesou následující informace: 
 
Jméno žáka (případně rodiče), který bude v Den mazlíčků přítomen se zvířátkem – důležitá 
je přítomnost páníčka, tzn. toho, koho zvíře poslechne, především u psů, ve většině případů 
to bude dospělá osoba (rodiče, prarodiče)!!!! Nutné je donést očkovací průkaz mazlíčka, 
popř. potvrzení od veterináře, že je zvířátko zdravé!!!! 
 
Tento žák potřebuje pracovní tým 5 (v případě potřeby i více) spolužáků, kteří mu pomohou 
přichystat vše potřebné. Majitel zvířátka se stará jen o svého mazlíčka (o jeho bezpečí, 
zajišťuje jeho potřeby, zajišťuje i bezpečí lidí v jeho okolí). Do školy donese vše potřebné pro 
zajištění pohodlí svého mazlíčka. Tento tým společně s majitelem zvířátka připraví následující 
materiály:  
 
1. informační tabulku o svém miláčkovi jako v ZOO (kde se vyskytuje, čím se živí, k čemu 
lidem slouží, zajímavosti z jeho života apod.) Bude zpracováno na počítači a umístěno jako 
informační tabulka u zvířátka.  
 
2. nakreslí značky, kterými spolužákům z nižšího i vyššího stupně naznačí, jak se ke zvířátku 
chovat – nekrmit, nehladit, kouše, nemám rád hluk apod.  
 



3. průvodce, který vždy o zvířátku přiměřenou formou k věku žáků sdělí důležité informace 
 
4. video se zajímavostmi o zvířátku (krátké a vhodné pro žáky ZŠ)  - je člověku prospěšný, 
nebezpečný, nemoci 
 
5. otázky, soutěže (znáš nějakou básničku či písničku o zvířátku, pohádku, kde toto zvířátko 
vystupuje, vlastnostmi kterou mívá v pohádkách), odměna (razítko s obrázkem mazlíčka na 
třídní kartičku) – nápadům se meze nekladou, mějme na mysli zapojení žáků 1. – 4. třídy, 
případně i dětí z MŠ 
 
6. obrázky, knížky, písničky (hudební nástroj), puzzle, kostky apod.  
 
7. výstava všeho, co potřebuje mazlíček k životu (potrava, domeček, hračky, hygiena) 
 
8. zájem a pomoc učitelů v tento den svým žákům 
  
9. jména žáků, kteří budou dělat třídám 1. – 4. ročníku průvodce a budou převlečení 
v kostýmu za zvířátka (potřeba celkem 12 žáků a 12 kostýmů) 

 
 

 
2. Každá třída si připraví zábavnou rubriku do Slováčku. Tuto práci odevzdejte 

prostřednictvím vašeho zástupce do konce dubna 2017 paní učitelce Kotoučkové – 
nejlépe v elektronické podobě. 
 
a) Vymyslete název pro tuto rubriku, která bude zajišťovat zábavu ve Slováčku. 
b) Vytvořte 1 stránku (A4) zábavy, která zaujme vaše spolužáky z ostatních tříd a 
umožní jim se nad časopisem i zasmát, popřípadě popřemýšlet nad křížovkou, 
hádankou nebo si zasoutěžit. 
 
Třída, která vyhraje, získá zdarma 20 vstupenek na zápas hokejového klubu Kometa 
Brno. 
 

3. Hlášení ve školním rozhlasu 
            Třída VIII. F si vybrala téma Velikonoce. Třídy VII. EF si rozdělí hlášení v květnu. 
 
 
 
 
                                                                               Zápis provedla Alena Svobodová 
 
                                                           
                                                                                


