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Již brzy se ve vstupním tunelu do školy objeví NÁSTĚNKA, kam budete moci umisťovat své 

inzeráty týkající se prodeje sportovních potřeb a vybavení. Budou k ní tedy mít přístup žáci, učitelé, i 

rodiče. Úprava a styl inzerátu (např. trhací, či pouze informační) bude vás. 

 

Ve škole budeme nově pořádat soutěž jménem PUZZLIÁDA. Bude se konat ke konci školního roku 

a její organizace se ujmou deváťáci během odpoledního vyučování. Jak už říká název, půjde o soutěž 

ve skládání puzzlí. Z jedné třídy se bude moc zúčastnit nejméně 5, nejvýše 10 žáků, čím mladší tím 

menší počet dílků. (nebojte se, neobjeví se zde žádná obtížná témata ;-)) Úkolem parlamentářů je 

zjistit, jaký bude zájem. 

 

A pak tu máme další novinku- PŘEDMĚTOVÝ DEN. Před tímto dnem se zapíšete k učitelům, kteří 

budou učit váš oblíbený předmět. Učitel s vaší účastí musí souhlasit (např. proto, že jestli v jeho 

hodinách nevyrušujete) a také bude třeba se vejít do maximální kapacity jedné třídy, díky čemuž se 

naplní všechny předměty, i ty méně populární. Během tohoto dne budete moci zažít vyučování 

formou her, skupinové projekty a další, bude záležet na tom, jaký program si pro vás učitelé vymyslí. 

První stupeň bude mít 4 hodiny (2+2) a druhý stupeň 6 hodin (2+2+2). Toto projektové vyučování je 

plánováno na červen, ale ještě záleží, jestli budou učitelé souhlasit. 

 

Na minulém shromáždění jsme se dozvěděli, co vám na naší škole VADÍ, A CO SE NAOPAK LÍBÍ. 

Spousta z vás stěžovala na kvalitu obědů, proto, když si budete chtít postěžovat doma, může vaše 

maminka, tatínek, babička, tetička, atd. přijít na ochutnávku do školy. Kuchařky jim naservírují na 

malý talířek vzorek vašeho obědu, a potom budou moct usoudit, zda je oběd až tak špatný, jak říkáte. 

Následně mohou poslat stížnost. Ohledně tvoření front před jídelnou nemůžeme nic udělat, na škole je 

530 žáků… A pak je tu nový obsah automatů, který mnoho žáků nepřivítalo příznivě. Bohužel, tak to 

zní ve vyhlášce a myslíme, že můžeme být rádi, že tu vůbec nějaké automaty máme. 

 

Musíme pochválit ŽÁKY Z AFGHÁNISTÁNU, kteří dělají v češtině velké pokroky! Také děkujeme 

učitelkám, které se o to zasluhují. 

 

Kdo má zájem o POMOCNOU RUKU, nebojte se přihlásit! Pokud bude vámi požadovaný předmět 

někým nabízen, klidně ho oslovte, nebo dejte vědět parlamentářům! 

 

 

 

 

 

zapsaly Natálie Panušková a Kristýna Kačenová 9.A 

 


