
Parlament 
Myslbekova Ostrov



Setkání 
parlamentů 

• 2x na ZŠ Jáchymov

• 1x u nás na ZŠ Myslbekova



Čertovské klání

• Termín – co nejblíže k 5.12.

• Akce pro děti ze školních družin

• Úkoly na stanovištích vymýšlí a zajišťují 
parlamenťáci

• Děti v 3-5ti členných skupinách chodí po 
škole a hledají stanoviště s čertovskou 
tématikou. Na každém stanovišti je čeká 
jednoduchý úkol, který musí splnit. Po 
splnění všech úkolů dostanou od Mikuláše 
sladkou odměnu. 



5.ZŠ má talent

• Termín – jaro

• Akce pro všechny žáky školy

• Soutěž, kde děti mohou soutěžit a ukázat 
nám svůj talent – každý předvede, co umí 
a porota složená z učitelů rozhodne 

• Tato soutěž vznikla z iniciativy dětí v 
Parlamentu. Parlamenťáci osloví učitele 
do poroty, připraví diplomy i ceny.  První 
organizátorkou byla Gvenda Chochelová, 
letos na ni naváže Viktorie Ulíková a 
Adham Hanafy



Čištění řeky Ohře

• Termín – duben

• Sobotní akce v Boči



Barevný týden

• Termín – duben / květen

• Akce pro 1. i 2. stupeň + učitele

• Během jednoho týdne je každý den 
určeno jiné téma, jak mají děti příjít 
oblečeny (barva, vzor )

• Nejoblíbenější bývá pátek – pyžamový den

• Parlament obchází třídy a sepisuje, kolik 
děti je oblečeno dle daného tématu



Vánoční den (2021/22)

• Termín – těsně před Vánoci

• Akce pro všechny žáky školy

• Navazuje na oblíbený barevný týden

• Letošní školní rok 1. ročník

• V tento den přijdou děti i učitelé 
vánočně oblečeni a žáci parlamentu 
obchází třídy a kontrolují



Třídní strašidlo (2021/22)

• Termín – listopad

• Nápad parlamenťáka 4.třídy

• V rámci „halloweenské“ nálady třída 
vytvoří společné třídní strašidlo v životní 
velikosti

• Třídní učitel se může zapojit tím, že 
strašidlu propůjčí svůj obličej

• Hodnotí se účast třídy



Kdo hledá, najde (2021/22)

• Celoroční akce pro všechny  třídy

• Kvůli covidu akce mino budovu školy a 
nemíchání tříd

• Pro každý měsíc je udáno tajné místo v 
Ostrově a žáci dle fotografie ho musí najít 
a vyfotit se tam. 

• Fotit se může celá třída společně nebo 
jednotlivci samostatně a pak třída vytvoří 
koláž z jednotlivých fotografií 



Dubnová výzva (2021)

• Termín – duben během COVIDu

• Pokus vytáhnout děti do přírody a nafotit 
veselé fotky 


