
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 

 

Zápisnica zo zasadnutia ,,Školského parlamentu“ 

zo dňa 18. 1. 2019 

 

Prítomní: 

- koordinátorka školského parlamentu - Mária Benkóová – vychovávateľka 

- členovia školského parlamentu 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie členov ŠP 

2. Kontrola plnenia úloh 

- vyhodnotenie práce školského parlamentu za 1. polrok 

3. Zhotovenie parlamentnej nástenky /Valentín,Karneval/ 

-   zodpovedné nástenkárky ŠP 

4. Ľudové tradície/Mikuláš,Lucia,Traja králi/-poďakovanie za prípravu / 

Sviatok Troch kráľov – 6. 1. patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Je to deň, keď sa 

podľa kresťanov na oblohe objavila hviezda, oznamujúca narodenie Božieho Syna 

všetkým národom. Tento deň sa považuje za záver vianočného obdobia. Žiaci si 

pripomenuli tento sviatok koledovaním a vinšovaním po triedach a takouto formou 

prehlbovali národné zvyky a tradície. Poďakovanie patrí žiakom z 9.A triedy.  

5. Lucia 

Sviatok Svätej Lucie sme si pripomenuli 13. decembra. Na našej škole dievčatá 

zahalené do plachty a s pomúčenými tvárami chodili po triedach, vymetali kúty a 

rozdávali sladkosti deťom. Žiačkam zo 7. A triedy sa podarilo príjemne spestriť tento 

deň a tak žiakom školy vytvoriť zaujímavý zážitok a pripomenúť tradície, za čo im 

ďakujeme. 



 

6. Diskusia 

Keďže sme členmi programu“Škola priateľská deťom“,na základe rozhodnutia 

o transformácii na Nadáciu Unicef Slovensko napĺňame svoju misiu pomoci deťom 

v núdzi pomocou organizovania zbierok ,príprav aktivít z publikácií Unicefu. 

V rámci diskusie členovia ŠP diskutovali na tému: ,,Práva a povinnosti detí“. Všetci 

ľudia,hlavne deti majú právo na ochranu pred nespravodlivosťou. Majú právo na 

základné veci, ktoré potrebujú na prežitie, právo netrpieť hladom, biedou, 

nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti a znečisteným prostredím. Každý má právo 

na vzdelanie, náboženstvo, kultúru a jazyk. Každé právo prináša aj povinnosť, azda 

najdôležitejšou povinnosťou každej osoby je povinnosť dodržiavať a podporovať 

práva ostatných.Pripravili sme si aktivitu,pomocou ktorej sme si zhrnuli všetky práva 

detí/na veľký hárok papiera sme vpisovali jednotlivé práva / 

Koordinátorka ŠP  debatovala s členmi o konfliktoch/medzi ľuďmi,medzi štátmi 

o predsudkoch, stereotypoch, rasizme .    

7. Záver 

Na záver zasadnutia sa koordinátorka ŠP poďakovala za účasť a bol dohodnutý ďalší 

termín zasadnutia na deň 15.2.2019 o 11.00 hodine v klubovni školy. 

 

V Nových Zámkoch, dňa 18. 1. 2019 

 

                  


