Zápis ze 2. schůzky Ptakopysku ze dne 26. 9. 2018

Příští schůzka: 10. 10., 1. vyučovací hodina
1) Organizace podzimní minikopané:
1.+2. ročník: 7.B
4.+5. ročník: 6. C a 9. A
2. stupeň: 9. B
Prosíme TU tříd, jejichž zástupci budou turnaj organizovat o poskytnutí seznamu tříd
jejich skupiny i se jmény TU – pro snadnější orientaci při hledání ☺
Schůzka organizátorů, středa 1. 10. o velké přestávce v kabinetu p. uč. Bartošové
(svolá si).
2) Vytvoření loga pro firmu zpracovávající odpady:
Parlament prosí všechny zájemce o pomoc s vytvořením loga pro firmu, se kterou
bude v budoucnu spolupracovat koordinátorka EVVO, p. uč. Mikušiaková
Má obsahovat odpovídající název a zvířátko ☺, prosím o sdělení na TH, vítěz bude
určitě odměněn.
3) Zapojení dětí se SVP do chodu školy:
V týdnu od 1.-5. 10. přeloží žáci s OMJ (v čele s Alenkou ze 7. B a Vanesou z 9. B)
nápisy na všechny vybrané místnosti ve škole, následně budou tabulky
ve vietnamštině a ukrajinštině umístěny na místa, která označují
9. B požádá vyučující VV o pomoc s vylepšením orientačního plánu v budově K1.
4) V následujícím týdnu proběhne objednání cen pro soutěže a různých
ocenění (spolupráce s p. uč. Blahovcovou – parlament děkuje
za zprostředkování ☺).
5) Zapojení seniorů do dění ve škole: návrhy, které byly předneseny, prosíme
na TH více konkretizovat.
6) Dotaz na p. uč. Blahovcovou: Je možnost nějakého katalogu s nabídkou
knih pro starší žáky?
7) Dotaz na školní jídelnu: Mohl by letos proběhnout na obou budovách Týden
chutí podle dětí?
8) Dotazy na vedení školy:
● Je nějaká možnost, aby si žáci zakoupili např. od příštího roku opět
celou sadu učebnice+pracovní sešit na aj?
● Mohou letos žáci 9. ročníku organizovat
pro 1. stupeň den
s Mikulášem a čertem?
● Vrátí se na pavilon B patro basketbalový koš?

