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

 

Datum:  2. prosince 2016 

 

Přítomni:  výchovný poradce               Mgr. Alena Svobodová,  
                   15 zástupců tříd  Jonáš Novotný, Adéla Koudelková (V.E) 

 Petra Kolářová  (V.F) 
 Anna Kovářová (V.F) - omluvena 

 Tereza Chlupová, Adéla Přibylová  (VI.E) 
 Anna Semecká, Anita Grenarová (VI.F) 
 Martin Kovář (VII.F) – omluven 
 Daniel Schütz (VII.F) 
 Jakub Homolka (VIII.E) - omluven 

 Kateřina Čudová (VIII.F), Bohuš Klimeš 

 Petr Papoušek (IX.E) 
 Eliška Kudláčková, Jan Žáček (IX.F) - omluven 

 
 

Program: 
 

1. Představení nového člena parlamentu za třídu VIII. F – Bohuš Klimeš. 
 
2. Proplacení cesty do Brna dne 30. 10. 2016 – Dopoledne strávené s postiženými kamarády 
SPC Kociánka. 
 
 
3. Vyhodnocení informací ke Dni mazlíčků: 
 
5. ročník – králíci, psi, křečci, šneci, želvy, veverka, andulky, laboratorní myši, morčata, kočky, 
papoušci, pískomil 
6. ročník – psi, morčata, králíci, kočky, křečci, činčila 
7. ročník – pes, kočka, potkan, laboratorní myši, morčata, hadi 
8. ročník – psi, rybičky, želva, kočka, křečci, morčata, králíci 
9. ročník – psi, morčata, králíci 
 
Je vidět, že jsme opravdu milovníci zvířat. Takže se pokusíme uspořádat zajímavý den ve spolupráci 
s rodiči a učiteli a blíže seznámit spolužáky s těmito zvířátky. 
 
 
4. Po opakované výzvě jsme shromáždili mnoho společenských her pro odpolední klub čtvrťáků 
Čtyřlístek, které jsme jim předali jako vánoční dárek. Paní učitelka Veronika Ertlová i přítomní žáci 4. 
ročníku byli překvapení a jejich radost byla veliká, a tak doufáme, že jim hry zpestří odpoledne 
strávené ve škole. Právě takové okamžiky radosti nás těší a utvrzují v tom, že činnost parlamentu má 
smysl. Děkujeme všem třídám, které se zapojily, a to konkrétně  VII. E, VIII. F, IX. E, VI. E. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Děti ze Čtyřlístku s paní učitelkou a vánoční nadílkou od školního parlamentu. 
 
 
 
 
 

 
 
Zaujatí, překvapení, spokojení čvtrtáčci již prozkoumávají všechny hry – karty, pexesa, 
puzzle a další hry. 
 



 
 
Kdo si hraje nezlobí……  
  
Přejeme vám, ať hry slouží co nejdéle a zpříjemňují vám čas strávený ve škole.  
                                                                                 
                                                                                                     Všichni parlamenťáci  
 
 
                                                                           
 
                                                                                        Zapsala: Alena Svobodová 


