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Parlament 7.10.2021 
Tuto schůzku už měli někteří důležité funkce (předseda, místopředseda, nástěnkář, zapisovatel…). 
Nejprve jsme hodnotili akci Českoveský Yarda. Domluvili jsme si společný teambuilding, který se 
moc povedl. Nakonec jsme si vymysleli pravidla docházky do školního parlamentu. 
 
Parlament 14.10.2021 
Tuto schůzku jsme se dohodli na soutěži pro ostatní, soutěž o Nejzbytečnější obal. Dořešili jsme vše 
co se toho týká. Dále jsme hlasovali kdo půjde rozdávat kytičky na Den proti rakovině. Tato akce 
byla moc zdařená. 
 
Parlament 21.10.2021 
Rozhodli jsme se, že se zapojíme do akce Pěšky do školy. Řešili vše ohledně pravidel a cen pro 
vítěze. Vymysleli jsme text do rozhlasu. Součástí soutěže byli také dobrovolné úkoly. My jako 
parlament jsme hodnotili před školou, jestli jdou žáci vzorně oblečení (reflexní prvky…), jestli 
neměli, tak jsme rozdávali, také jsme pozorovali, jestli mají všichni přilbu. Soutěž se všem moc 
líbila. Nakonec jsme zhodnotili soutěž o Nejzbytečnější obal. A měli jsme za úkol říct ve třídách o 
Růžovém dni proti rakovině. 
 
Parlament 4.11.2021 
Nejprve jsem si zopakovali pravidla, účel a práva parlamentu. Předseda to schválil. Poté jsme si 
zahráli hru na to, jak si pamatujeme jména ostatních (bagr a jahoda). Nabídli jsme třídám, že se 
můžou zapojit do soutěže jsemlaskavec, která se koná od listopadu. Nejlepší laskavost bude 
odměněna. Dále jsme řešili pomoc s organizací na Českoveském krose, a dohodli jsme se, že 
bychom chtěli novou písničku na zvonění. 
 
Parlament 11.11.2021 
Tuto schůzku jsme dělali návrhy na strom laskavosti. Dořešili detaili akce den laskavosti. Měla se 
konat rada studentů, tekže jsem vybrali pár lidí, kteří nás budou zastuovat. Řeknout starostce své 
nápady a poslechnou si jejich nápady. Příští schůzku se o tom pobavíme. 
 
Parlament 18.11.2021 
Holky, které byli na radě studentů, nám odprezentovali, co za nápady se dozvěděli. Někteří se už 
soutěže jsemlaskavec zúčastnili, řekli nám co vymysleli. Dále jsme řešili, že by se tam kde bývala 
knihovna udělalo centrum volného času. Ptali jsme se ve třídách, jestli by byl zájem. 
 
Parlament 25.11. 
Nejprve jsme si zase zopakovali jména zábavnou hrou. Pak nám paní učitelka řekla o akci s názvem 
Krabice od bot, do které se můžeme jako třída, škola nebo i jedlotlivci zapojit. Jde o to poslat dětem 
peníze na věci, které by chtěli jako vánoční dárek. Nakonec jsme začali řešit letošního Mikuláše, 
který se uskuteční příští týden. Na další chůzce s námi bude i starosta. 


