
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 

 

Zápisnica zo zasadnutia ,,Školského parlamentu“ 

zo dňa 22. 3. 2019 

 

 

Prítomní: 

          -     koordinátorka školského parlamentu - Mária Benkóová- vychovávateľka 

          -     členovia školského parlamentu 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, privítanie členov ŠP 

2. Kontrola plnenia úlohy  

 vyhodnotenie práce školského parlamentu za mesiac marec 

 projekty na tému 1.“Škola do ktorej chodím“ 

                                 2.“Kniha,ktorá ma oslovila“ -/projekty sú zadané v rámci „Marec –

mesiac knihy“/ vyhodnotenie projektov sa uskutoční  na budúcom zasadnutí ŠP 

3. Zhotovenie parlamentnej nástenky /Deň učiteľov, Marec mesiac knihy/ - zodpovedné                   

nástenkárky ŠP   

4. Workshop TEENCAFÉ – rozhovor o účasti,projekty 

5. Darčeky UNICEF – z vyzbieraných peňazí budú zakúpené predmety pre potrebu detí, kde 

UNICEF rozvíja svoje programy  a kde je takáto pomoc najviac potrebná. 

6. Plánované podujatia 

 Dňa 4.4. 2019 o 14:00 hod. sa uskutoční vynášanie Moreny – ide o obyčaj, ktorá by  

mala urýchliť koniec vlády zimy - Moreny a osláviť nástup nového vegetačného 

obdobia. Na území Slovenska sa lúčia so zimou, ktorú znázorňuje figúra dievčaťa 

vyrobená zo slamy. 

 Do 10.4. 2019 členovia ŠP odovzdajú za každú triedu veľkonočnú kraslicu, a tak sa 

zapoja do súťaže o najkrajšiu kraslicu. 

 Dňa 11.4. 2019 o 14:00 budú žiaci ŠKD vešať ozdobené veľkonočné vajíčka na kríky 

a stromy v átriu školy. 

 Žiačka Sabina Šándorová z 9.A triedy pripraví hlásenie do školského rozhlasu na tému 

Apríl – mesiac lesov,“Deň Zeme“ 



 Do  15.4. 2019 sa žiaci školy môžu zapojiť do výtvarnej súťaže s témou Ochrana 

životného prostredia a projektu „Zachráňme planétu“ 

 Dňa 7.6. 2019 sa na škole bude konať Juniáles – príprava,zapojenie do príprav /všetky 

triedy 4-9 ročníkov a samozrejme členovia parlamentu. 

7. Záver 

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

termín zasadnutia na deň 26.4. 2019 o 9.55 hodine v klubovni školy. 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 22. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 


