
 

 

Zpráva z 8. zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Deblín 

 

Termín konání: 11. 5. 2018 

Absence:  Matyáš Háp (2), Zdeněk Klíma (3.A) – přítomen zástupce, Michaela 

Horáková (4. A) – přítomen zástupce, Veronika Sojková (9) 

Program:  

• Tematický sportovní den  -     výpomoc 8. třídě 

- WESTERNOVÝ DEN 

- 1. 6. 2018 (Den dětí)    

➢ I. stupeň:   

- Pouze 4 vyučovací hodiny:   

o cca 1.-3. hodina aktivity venku (chystá 8. třída) 

a vevnitř (chystají parlamenťáci II. stupně) 

o aktivity absolvuje třída pohromadě viz rozpis níže 

kromě jedné skupinky, která bude „vyčleněna“ 

o 4. hodina hodnocení tematického dne 

- Děti rozděleny do 5 skupin: 

o 1 skupina stráví celý čas u koníků 

o Ostatní budou pohromadě obcházet 4 stanoviště 

s tím, že každý žák se zúčastní právě 1 aktivity, 

ostatní fandí 

- Aktivity proběhnou v čase 9:00 – 11:15 venku / vevnitř 

v závislosti na rozpise (každá třída bude mít jinak) 

- Venku i vevnitř pomáhají parlamenťáci II. stupně – venku 

zaznamenávají výsledky a vedou třídu k jednotlivým 

stanovištím, hlídají časy, vevnitř vyplňují čas předem 

nachystanými aktivitami (1. + 9. třída, 2. + 8. třída, 

3.A + 7. třída, 3.B + 6. třída, 4.A + 5. třída, 4.B + 8. třída) 

➢ II. stupeň 

- Pouze 5 vyučovacích hodin:  

o 1. a 2. vyučovací hodina dle rozvrhu 



o cca 3.-5 hodina aktivity venku (chystá 8. třída) / 

vevnitř (třídní si udělá třídnickou „hodinu“) 

o aktivity absolvuje třída pohromadě viz rozpis níže 

kromě jedné skupinky, která bude „vyčleněna“ 

o zbytek 5. hodiny hodnocení tematického dne 

- Děti rozděleny do 5 skupin: 

o 1 skupina stráví celý čas u střelby ze vzduchovky 

o Ostatní budou pohromadě obcházet 4 stanoviště 

s tím, že každý žák se zúčastní právě 1 aktivity, 

ostatní fandí 

o Aktivity proběhnou v čase 10:30 – 12:30 venku / 

vevnitř v závislosti na rozpise (každá třída bude mít 

jinak) 

o Venku pomáhají parlamenťáci II. stupně - 

zaznamenávají výsledky a vedou třídu k jednotlivým 

stanovištím, vevnitř poprosím třídní učitele! 

 

➢ I. i II. stupeň  -     Soutěž o nejlépe oblečeného kovboje! 

- Vyhlášení nejlepší třídy v každé z aktivit 

➢ Rozpis na aktivity: 

  1. třída 2. třída 3. A 3. B 4. A 4. B 

  

5. třída 6. třída 7. třída 9. třída 

Koně 9:00 - 11:15         

Střelba             10:45 - 12:30 

1. 
stanoviště 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:45 11:00 11:15 11:30 

2. 
stanoviště 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 

3. 
stanoviště 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:15 11:30 11:45 12:00 

4. 
stanoviště 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:30 11:45 12:00 12:15 

 

➢ Další zasedání již nebude (nestihne se) 

➢ Výlet parlamenťáků  – budou projednány podané návrhy 

- uskuteční se 14. 6. 2018 


