Projekty a akce Školního parlamentu

Soutěž v piškvorkách

2.3.2020

Soutěž o nejlepšího piškvorkáře
ŠP připravuje soutěţní odpoledne v piškvorkách. Účastní se dobrovolníci od 5.
do 9.třídy.

Evropský strom roku

18.2.2020

Výzva k hlasování
Na podzim 2019 převzala 350 letá Chudobínská borovice od Nadace
Partnerství titul Strom roku České republiky.
Během února jsme svými hlasy podpořili tuto borovici v soutěţi o titul Evropský
strom roku.

Přehlídka zdobených dýní

4.11.- 7.11.2019

Soutěž o nejoriginálnější vyřezávanou dýni
a strašidelný navečer
ŠP zorganizoval soutěţ, ve které mohli soutěţit rodiče s dětmi. Součástí
přehlídky dýni u školy byla i strašidelná stezka v okolí školy pro děti. Kaţdý
návštěvník mohl dát svůj hlas nejkrásnější dýni.

Halloweenský kaštánek

30.10.2019

Školní soutěž
ŠP připravil školní soutěţ – hádanku – kolik kaštánků se vejde do třílitrové
lahve pomalovaé jako Halloweenská dýně? Nejpřesnější odhadce byl
odměněn.

Zahajovací výlet ŠP

24.9.2019

Výlet Školního parlamentu na farmu ve Velkých Svatoňovicích
byl pěkným zahájením práce parlamentu v letošním roce.

Projekt Zachraň život

15.5. – 30.5.2019

Projekt k základům první pomoci
ŠP připravil čtyři stanoviště – Krvácení, Popáleniny, Bezvědomí a dýchání,
Transport. Ţáci od 5. do 9. třídy si postupně prošli jednotlivá stanoviště. Cílem
bylo proškolit spoluţáky v základech první pomoci.

Soutěž o logo školy

11.3. - 22.3.2019

Soutěž
ŠP vyhlásil soutěţ o nejlepší vyhotovení a nápaditost loga školy. Čtyři
soutěţící s nápaditými logy pak odměnil. Bohuţel ţádné logo se pro účely
reprezentace školy nehodilo.

Akce Valentýn ve škole

14.2. 2019

Valentýn ve škole
ŠP připravil připravil schránku na ukládání Valentýnských přáníček, která
mohli ţáci vyuţít pro doručení svých přání.
Přání byla pak jednotlivým ţákům byla Školním parlamentem předána.
Závěrečná akce v reţii 9. třídy byla Valentýnská diskotéka.

Projekt Vánoční dílny

20.12.2018

Hravé dílny s vánoční tématikou
ŠP připravil náplň do jednotlivých dílen. Délka trvání jedné dílny 30 min.
Ţáci od 5. do 8. třídy byli promícháni losem do pěti skupin.
Kaţdá skupina absolvovala všechny dílny postupně.
V kaţdé dílně se ţáci seznámili s tématem Vánoc jiným způsobem – tvořivě,
hravě i vzděláváním.

Přehlídka zdobených dýní

6.11.- 8.11.2018

Soutěž o nejoriginálnější vyřezávanou dýni
a strašidelný navečer
ŠP zorganizoval soutěţ, ve které mohli soutěţit rodiče s dětmi. Součástí
přehlídky dýni u školy byla i strašidelná stanoviště pro děti. Kaţdý návštěvník
mohl dát svůj hlas nejkrásnější dýni.

Projekt Osudové osmičky

18.5.2018

Projekt Osudové osmičky
ŠP připravil průběh projektu tak, aby se ţáci páté aţ deváté třídy mohli
v průběhu dopoledního vyučování přemisťovat mezi jednotlivými dílnami
podle propracovaného časového rozvrhu.
V kaţdé dílně bylo zpracováno důleţité výročí, které se týká historie naší
republiky. Náplň jednotlivých dílen vznikl z nápadů paní učitelky Janýrové a
Václavkové.
Veškeré informace zpracované parlamentem byly umístěny přehledně na
síť, aby napomáhaly ţákům se snadně orientovat v průběhu dílen.

Akce Logo klidového koutku

26.3. – 6.4. 2018

Soutěž pro žáky školy o nejlepší LOGO pro klidový koutek
ŠP vyhotovil pravidla pro pobyt v Klidovém koutku školy. Akce se týkala
návrhu loga, které by Klidový koutek označoval. Akce probíhala formou
soutěţe, kdy ţáci odevzdávali své návrhy do schránky ŠP. Po ukončení akce
byl vyhlášen a odměněn výherce s nejlepším logem.

Akce Valentýn ve škole

12.2. – 14.2. 2018

Valentýn ve škole
ŠP připravil nástěnnou síť s informacemi o historii sv. Valentina.
Pro ţáky připravil schránku na ukládání Valentýnských přáníček, která mohli
ţáci vyuţít pro doručení svých přání.
Přání byla pak jednotlivým ţákům byla Školním parlamentem předána.
Závěrečná akce v reţii 9. třídy byla Valentýnská diskotéka.

Projekt Vánoční dílny

21.12.2017

Hravé dílny s vánoční tématikou
ŠP připravil náplň do jednotlivých dílen. Délka trvání jedné dílny 30 min.
Ţáci od 5. do 8. třídy byli promícháni losem do pěti skupin.
Kaţdá skupina absolvovala všechny dílny postupně.
V kaţdé dílně se ţáci seznámili s tématem Vánoc jiným způsobem – tvořivě,
hravě i vzděláváním.

Nebojte se strašidel

22.11.2017

Odpoledne v maskách
ŠP připravil zábavné odpoledne ve škole, kdy ţáci si mohli v prostorách školy
vyzkoušet strašení a plnit úkoly různých soutěţí.

Projekt Hravá zdravá škola

16.10. – 31.10.2017

Soutěž pro žáky školy formou otázek o
zdravé výživě.
ŠP zhotovil bludiště deseti otázek, vyvěšených v prostorách školy a venku
v okolí školy. Na výběr byly vţdy tři moţnosti odpovědí. Kaţdá odpověď
zavedla ţáka k dalšímu stanovišti s otázkou. Při svém bloudění a hledání
správných odpovědí se ţáci sami vzdělávali hravou formou.

