
ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. stupeň 
Dne : 23. březen 2022 
Čas : 10:00 – 10:45 
Místo : učebna ŽP 
Nepřítomni: Bartoňová, Pivodová, Junaštíková (odhlášena), Sabáková (odhlášena), Bílek 
Zasedání povedou: Dana Šimíková 
 
 

PROGRAM: 

1) TERMÍNY SCHŮZEK ŽP 
- TU dostávají v pondělí informaci o tom, kdy bude ŽP, mají předat na TH, občas nejsou tyto informace předány, 
občas dojde ke změně termínu, o zasedání se nedozví všichni členové, případně se dozví o setkání později a 
nestihnou se připravit 
- na nástěnce žákovského parlamentu budou v pondělí vyvěšeny termíny schůzek (Maruška) 
- popřípadě termín vloží někdo i do Classroomu  
2) RANNÍ SETKÁVÁNÍ 
- v pondělí 28. března sraz v tělocvičně 
- Barča nachystá seznam všech učitelů, pohlídá, aby ke všem učitelům doputovalo kvítečko  
- vystoupení je v režii 1. stupně - informace o Janu Amosu Komenském 
- na oblečení jsme se neshodli , tak jak uznáte za vhodné (bílé, modré, nebo jakékoliv) 
- buďme připraveni, že možná bude potřeba, aby někdo zahájil ranní setkávání 
- po naší písničce, kterou přiložím níže, vezmete květiny a budete je roznášet učitelům 
Text písně (melodie Rolničky, rolničky): 
 
Den učitelů s rolničkou: 
Jan Ámos Komenský 
to byl správný chlap, 
že prej byl na ženský, 
děti učil hrát (se!). 
 
A tak dnes slavíme 
učitelů den, 
místo nich učíme, 
zkoušíme to jen. 
 
REF: 
Sláva to je den, 
učitelský sen, 
oni sedí v lavici, 
my jsme profíci. 
 
Sláva to je den, 
učitelský sen, 
to co slyší od dětí, 
na to vzpomíná, hej 
 
Rolničky, rolničky, 
kdopak vám dal hlas, 
kašpárek maličký, 
nebo děda Á-mos. 
 
Rolničky rolničky, 
co to zvoní v nich, 
učitelům písničky, 
ve třídě je smích. 



3) MEZINÁRODNÍ DNY 
- termín v pátek 29. 4. 2022 
- je potřeba, aby všechny materiály byly připraveny do pondělí 25. 4.  
- minulý týden proběhla schůzka s žákovským parlamentem 1. stupně, proběhlo rozdělení do skupin 
- Bára s Kájou přepíší z flipů rozdělení do skupin  
- skupin je celkově 16, počítáme s účastí dětí 3. - 9. ročníku 
- rozděleno dle států Lotyšsko, Česko, Španělsko, Wales (každá skupinka jde 4x) 
- rozpracovali jsme program projektu (vkládám fotky s vašimi poznámkami) 
- každá dílnička bude mít tři části – základní informace, tradice (tanec, zpěv) + kultura, všední den (školy, jídlo…) 
 
4) ÚKOL NA PŘÍŠTĚ 

- další schůzka dle aktuální situace, termín bude v pondělí na nástěnce 
ŽÁCI UČÍ ŽÁKY – čeká nás v pondělí, připomínejte 
PYŽAMOVÝ DEN – informace (třídní akce dobrovolná) - čeká nás v pátek, připomínejte 
MEZINÁRODNÍ DNY – zpracování programu pro jednotlivé dílničky 


