ZÁPIS ZE SCHŮZKY ŽÁKOVSKÉ RADY
Datum: 1. 2. 2017
Přítomni:
II. Veronika Halvová,Tomáš Horník
III. David Hloušek
IV. Natálie Kříčková
V. Marek Hynšt,Václav Žižlavský
VI. Jan Vojáček
VII. Nikola Kříčková
VIII. Radek Drahovzal
IX. Šárka Pernicová
p. uč. Alena Repová
Program:
slovo p. uč Repové
vítáme připomínky a náměty žáků
heslo měsíce bude viset na nástěnkách ve třídách, dodává VII. třída
hodnocení práce žákovské rady za 1. pololetí
Akce:






3. 2. pololetní prázdniny
9. 2. Preventivní program pro žáky 6. Třídy – PPP Brno, Sládkova (Mgr. Lenka Cupalová)
10. 2. 1. -5. třída hudební pořad (Šel tudy, měl dudy)
Vybíráme peníze na sponzorský dar pro ZOO Brno, na tygra
14.2. Srdíčkový den (obdoba Valentýna, žáci by si na hale předávali papírová srdíčka jako
symbol sympatií a přízně)
Organizace:
- deváťáci si připraví rozhlasovou relaci; přednesou ji 14. 2. v 9:20
- deváťáci vytvoří letáčky
- osmáci nachystají hudbu na cca 10 minut (zajistí i rádio a reproduktory)
- Každý žák bude mít tři srdíčka, která špendlíkem připne na oděv svému oblíbenci, je
třeba děti poučit o bezpečnosti, vhodný by byl spínací špendlík
- srdíčka si připravte na třídnických hodinách, vymalujte, napište vzkaz
- pokud chcete někomu předat vzkaz anonymně, srdíčko s označením příjemce vhoďte do
stříbrné krabice na hale, organizátoři následně vzkazy předají
- bližší informace podá Šárka Pernicová
- deváťáci si připraví dostatečnou zásobu srdíček – zajistí a kontroluje Šárka P.
- děti se mohou obléci v valentýnském duchu
18.2. Dětský karneval – přivítáme sponzorské dary do tomboly
Připomínky:
Žáci si opakovaně stěžují, že v tělocvičně nevyhovují branky, jsou rozbité
▪Žáci by přivítali, kdybychom mohli dovybavit nářaďovnu, hodily by se nové hokejky a
sálový míč
stolní fotbal by přivítali všichni, kdo čekají na odpolední výuku a družina
Úkol pro třídní samosprávy, na třídnických hodinách prodiskutujte:

třídnické hodiny by měly bývat alespoň 1x za 14 dní
vhodné chování a ohleduplnost ve škole i na veřejnosti

Další schůzka: 1.března 2017
Zapsala: Nikola Kříčková

