
Plán činností školského parlamentu ZŠ Dudova 2,

na školský rok 2016/2017

1. PROGRAM: september

- voľba zástupcov tried do školského parlamentu v jednotlivých triedach

2. PROGRAM: október

- štatút školského parlamentu na ZŠ Dudova 2

- návrh členov školského parlamentu na podujatia a činnosť školského parlamentu

v školskom roku 2016/2017

- diskusia na tému: Rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia, šikanovanie

- nástenka urobená žiakmi na dané témy

- záver

3. PROGRAM: november

- návrhy na propagáciu Vianočnej pošty

- diskusia na tému: Medziľudské vzťahy

- voľba žiackych mediátorov

- záver

4. PROGRAM: december

- tradície a vianočné sviatky na našej škole

- príprava vianočných trhov (zároveň utužovanie vzťahov medzi žiakmi a vedením

školy)

- Vianočná pošta

- rozdelenie úloh

- záver



5. PROGRAM: január

- deň zamilovaných 14. 2.

- návrhy na propagáciu tohto dňa na ZŠ Dudova a návrhy na zlepšenie propagácie našej

školy v okolí

- príprava valentínskej pošty (určenie zberného miesta a pod.)

- rozdelenie úloh

- záver

6. PROGRAM: február

- téma: Marec mesiac kníh

- diskusia na tému: Ako zlepšiť vzťah žiakov ku knihe

- zabezpečenie návštev knižníc (marec 2017)

- rozdelenie úloh

- súťaž o Najkrajší obal knihy (spojenie literatúry a výtvarnej výchovy)

- záver

7. PROGRAM: marec

- vyhodnotenie súťaže o Najkrajší obal knihy spolu so zástupcami tried

- tradície a veľkonočné sviatky na našej škole

- príprava prezentácie veľkonočných sviatkov na ZŠ Dudova (nástenka, výrobky

žiakov, dielne a pod.)

- Deň učiteľov na ZŠ Dudova

- rozdelenie úloh

- záver

8. PROGRAM: apríl

- téma: Pomáhaj a šír radosť v každom čase

- diskusia na zvolenú tému

- zbierka a prezentácia – Deň narcisov

- spoznávame pamiatky Bratislavy (exkurzia pre členov školského parlamentu)

- záver



9. PROGRAM: máj

- téma: Zahraj sa v škole

- návrh na aktivitu ako využiť prestávku a voľný čas po vyučovaní (napr. hranie šachu,

premietanie filmov a pod.)

- zbierka a predaj Modrého gombíka

- Škola netradične – čo by som zlepšil v škole, ak by som mohol

- záver

10. PROGRAM: jún

- vyhodnotenie práce školského parlamentu za školský rok 2016/2017

- diskusia na tému: Čo sa dá na práci školského parlamentu zlepšiť

- záver

Vypracovala: Mgr. Iveta Gerbáčová


