3. Zasedání parlamentu

Listopadové zasedání parlamentu proběhlo v úterý 21.11. Prvním bodem programu bylo připomenutí
okamžiků a zážitků z výjezdního halloweenského zasedání na hradě Grabštejn, na které všichni rádi
vzpomínají – viz foto na webových stránkách. Tři naši zástupci sdělili také své zážitky z návštěvy
zasedání parlamentů na liberecké radnici. Stále nám zůstal úkol zpracovat prezentaci na téma Veřejný
prostor.
Zástupci 5.C představili adventní sbírku pro útulek Azyl Pes, Krásný Les, kterou zorganizovala jejich třída
se svou třídní učitelkou Mgr. Mirkou Hrobníkovou.
Náš parlament a žáci naší školy podporují i dva jiné projekty, které byly v předvánoční době
představeny. Jsou to:
1. Účast našich deváťáků na Mikulášské besídce pořádané pro děti z Jedličkově ústavu, Dům H.
Spolu s touto plánovanou besídkou oslovujeme spolužáky a učitele, kdo by měl zájem, dětem,
které obývají Dům H formou chráněného bydlení chybí prostředky osobní hygieny.
2. Již třetím rokem se zapojujeme do pomoci obyvatelům chráněného bydlení v obci Neratov
v Orlických horách, známou především svým unikátním kostelem. Kdo by chtěl, může pro tyto
mentálně postižené obyvatele přinést krabičku čaje pro lepší adventní náladu.
Rádi uvítáme Vaši pomoc. Více na informačních plakátcích ve třídách.
Podnětem z vašich řad byl nápad na Aprílové „pondělí“, které bychom chtěli vyhlásit jako Pyžamový
den, kdy jako jediný den v roce, by pro všechny začalo vyučování až od devíti hodin a celý den by
proběhl v pyžamech. Nápad bude předán vedení školy k posouzení na pedagogické radě.
Parlament byl žáky upozorněn na fakt, že ne ve všech třídách jsou umístěné hodiny. Podnět bude
předán vedení školy.
Předvánoční zasedání parlamentu proběhne již v úterý 12.12. 2017. Své podněty v letošním roce
můžete předat svým zástupcům nejdéle do pondělí 11.12. Následující zasedání proběhne až v lednu
2018!
Upozorňujeme, že parlament neřeší otázky jednotlivých tříd – např. přespávání tříd ve škole.
Přejeme Vám klidný začátek adventu.
Žákovský parlament ZŠ Sokolovská

