


Školní parlament je skupina žáků, kteří: 

 jsou voleni ve třídách, aby zastupovali všechny žáky školy 

 chtějí pro školu a spolužáky dělat něco navíc 

 řeší témata, která jsou pro Vás důležitá 

 realizují různé akce a projekty 

 

Napadá Tě, co bys chtěl ve škole změnit? Dej nám vědět. 

Můžeš využít schránku důvěry nebo oslovit svého zástupce. 

 

 

 



3.A 

Jmenuji se . Spolu se 

spolužákem Péťou 

chodíme informovat 

spolužáky z 1.A. 

V parlamentu mám taký z 

nás své úkoly. 

Dohromady pak 

vymýšlíme soutěže a akce 

a také řešíme stížnosti ve 

schránce důvěry. Ve 

volném čase zpívám, 

maluji, hraji na zobcovou 

flétnu a běhám venku. 

Ahoj, jsem . Mám 

dvě sestry. Ve škole mě 

baví tělocvik. Hraji také 

stolní tenis. Být 

parlamenťákem je moc 

prima práce. 

_____________________ 

3.B 

Ahoj, jsem . Do 

parlamentu jsem chtěl, 

protože mě baví 

organizovat různé akce. 

Můj brácha pracuje také 

ve Školpě. Zatím mě moc 

baví být parlameňtákem. 

Ahoj, jsem . Dva 

měsíce v parlamentu 

probíhají perfektně. 

Scházíme se ve 4.B každé 

úterý ráno. Je zábava 

vymýšlet akce pro 

spolužáky. Chodíme 

pravidelně informovat 

děti ze 2. A. Naši 

parlamenťáci vás 

informují také rozhlasem. 

Věřte, že hlášení je 

zajímavá práce, ale i naši 

parlamenťáci mají občas 

trému. Ve volném čase se 

starám o psa Báru. 

_____________________ 

3.C 

Jmenuji se , je mi 8 

let. Ráda hraji míčové hry. 

Mám sestru, která 

v parlamentu také byla. 

Moc mě baví schůzky a 

chystat různé akce. 

Jmenuji se a je mi 

8 let. Mám 2 bratry. Rád 

chodím na potápění. 

V parlamentu se mi moc 

líbí. Mám dvojče, ale to 

do parlamentu nechodí. 

Zato sem chodí můj starší 

bratr. 

_____________________ 

4.A 

Ahoj, jsem . Chtěla 

jsem do parlamentu, 

protože mě baví vymýšlet 

akce. Spolu s Verčou 

chodíme pravidelně 

informovat spolužáky do 

2.C. Ráda hraji na klavír. A 

také do školy chodím 

ráda.  

Ahoj, jsem  Ráda 

chodím na parlament, 

moc mě baví vymýšlet 

pro spolužáky nové akce. 

Hraji na zobcovou flétnu. 

_____________________ 

4.B 

Ahoj, jsem . Mám ráda 

kreativitu. Spolu s Pájou 

vybíráme vaše vzkazy ze 

schránky důvěry. Na 

Jungmanku jsem 

přestoupila v září a práci 

v parlamentu mám ráda. 

Jsem . Mám ráda 

jógu, plavání, gymnastiku, 

malování a vymýšlení 

nových věcí. Bydlím 

v Berouně kousek od 

školy. Schůzky 

s parlamentem mě baví. 

_____________________ 

4.C 

Jsem . Do parlamentu 

mě spolužáci zvolili v září. 

Moje oblíbené jídlo je 

dýňová polévka. Spolu 

s Matějem chodíme 

informovat spolužáky do 

1.C. 

Ahoj, já jsem . Ve 

škole mě baví 

matematika, český jazyk a 

výtvarná výchova. Do 

školního parlamentu mě 

zvolili v říjnu. Mám 

malého brášku, který 

pořád brečí. Hraju florbal 

a moc mě baví. 

 



5.A 

Ahoj, jsem . Dělám 

parlament už 2. rok. 

Působím v parlamentu 

jako hlasatel a redaktor 

Školpíku. Baví mě 

vytvářet pro vás akce. 

Ahoj, jsem . Na 

parlamentu mě baví, že 

se bavíme o věcech a 

problémech, které se 

týkají nás na 1. stupni. Ve 

škole mě baví 

informatika, po škole 

zpívám a hraji na bubny. 

 

5.B 

Ahoj, jsem . Na 

parlament chodím od 3. 

třídy a moc mě to celou 

dobu baví. Je zajímavé 

dělat pro vás něco navíc a 

zároveň doufám, že vás 

akce baví. 

Jmenuji se a 

v parlamentu jsem první 

rok. Líbí se mi tady a 

doufám, že tuto funkci 

dělám pro vás dobře. Se 

Sárou chodíme 

informovat spolužáky z 

1.B. 

5.C 

Ahoj, jsem . 

V parlamentu jsem 

zvolena 2. rokem. Ráda 

cvičím jógu. Mám mladší 

sestru, které je 8 let. 

Spolu s Petrem chodíme 

informovat spolužáky do 

2.B 

Jmenuji se . Mám dva 

bráchy, jeden je také 

v parlamentu. Rád lezu po 

horolezecké stěně. 

Parlamenťákem jsem rád, 

protože mě bavit hlásit 

prvňákům.

  

 

 Jak dlouho na Jugmance 
pracujete? 

40 let. 

 Co na své práci máte 
nejraději? 

Děti. 

 

 Co na své práci nemáte ráda? 

Mám ráda vše. 

 Kolik máte vnoučat? 

     Čtyři holky. 

 Máte nějakého domácího 
mazlíčka? 

     Ano, labradora Wildu. 

      

Napiš nám, kdo ze školy Tě zajímá a my mu položíme pár zvídavých otázek. 

            

Přines nám hotový rozhovor a my Ti ho zde otiskneme. 



  

 





 



Namaluj historickou postavu z našich dějin nebo vyrob 

komiks. 

Výherci: 

Kategorie: MLADŠÍ- 1.-2. třída 

1.místo: Eva Hrúzová, 2.C 

2. místo: Majda Frantová, 2.C 

3. místo: Karolína Valachovičová, 2.B 

 

  



 

Kategorie: STARŠÍ- 3.-5. třída 

1.místo: Jana Marie Radová, 4. B 

2. místo: Dáňa Dřížďalová, 3. B 

3. místo: Anna Cvachoučková, 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historický kvíz 

Výherce: 

Lenka Pomahačová 3.B 

 

 

 



Společně s rodiči naši žáci uvařili, upekli, usmažili a dále hlavně 

nafotili a jako krásný plakát připravili jejich oblíbený zimní pokrm. 

Posuďte sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ničitel 
     

            

Najdeme pod stromečkem 
    

          
  

Silný provaz 
   

        
    

Sváteční pečivo s rozinkami 
  

              
  

Jídlo podobné malým palačinkám               
    

Antonymum slova uvnitř 
    

          
  

Pro Školpík vymyslela Ema Bořilová, 4.C



Pojďte nám pomoci tím, že budete slušní, ohleduplní a zodpovědní 

žáci Jungmanky. Co pro to mohu udělat? 

           

 

 

 

 

 

 

  



NA ÚPLNÝ ZÁVĚR… 

KOMIKS O KARLU IV. 

Vytvořila: Kačka Kasseckertová 

 

 
  

 

 


