
Základná škola Belehradská 21, Belehradská 21, 040 13 Košice 

Zápisnica zo zasadnutia žiackeho parlamentu 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia 

1. Zhodnotie akcie Valentín 

2. Schránka dôvery 

3. Príprava marcových podujatí 

4. Rôzne  

Spôsob komunikácie, pesničky cez Veľkú prestávku 

Súťaž o pohár riaditeľky 

Ďalšie stretnutie 

Plán aktivít marec: 

Burza kníh 

21.3.2020 Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii 

23.3.2020 Svetový deň vody 

28.3.2020 Deň učiteľov 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Zhodnotili sme si akciu Valentínska poštu. Koordinátori nám povedali, aký majú na to 

názor oni, čo sa im páčilo a čo nie. Potom sme im povedali my, čo by bolo treba 

dokrášliť, prilepšiť, napísať... Vyjadrili sme svoj názor. 

2. Koordinátori nám pripomenuli, že do Schránky dôvery stále môžeme vhadzovať 

nápady, problémy a, že máme nabádať aj ostatných žiakov v triedach alebo v ŠKD, aby 

tak robili. 

3. Rozmýšľali sme nad akciami, ktoré urobíme a ktoré nie. Rozmýšľali sme nad Burzou 

kníh, Medzinárodným dňom proti rasovej diskriminácii (všetci v pásikavom), 

o Svetovom dni vody a Dni učiteľov. Burza kníh by sa mohla konať v knižnici. Tam by 

sme nazbierali knižky, ktoré deti doma už nechcú a chcú ich posunúť niekomu inému. 

Tie deti, ktoré tam donesú knihy dostanú lístok, za ktorý si môžu vymeniť inú knižku. 

Na Svetový deň vody by niektorí žiaci išli cez vyučovanie do prváckych a druháckych 

tried. Tam by im dali krížovku, povedali by im aká je voda dôležitá a potrebná pre život 



človeka, rastlín a živočíchov. Na deň učiteľov by sme si urobili zase poštu pre učiteľov 

a žiaci by tam dávali pozdravy pre nich. 

4. Komunikuje sa cez messenger a e-mail. Vybraté pesničky sa budú púšťať len v piatok 

cez veľkú prestávku, lebo väčšine učiteľov, učiteliek a pár žiakom to vadilo. Tak sme 

sa ich rozhodli púšťať len v piatok. Koordinátori nás nabádali, aby sme získavali body 

na súťaž o pohár riaditeľky. Ďalšie stretnutie bude 17.3.2020. 

 

V Košiciach, 25.2.2020 

Pripravila: Ema Macková 

Schválila: Mgr. Tünde Tizslaviczová 

 

 

 

 


