
Dobrý den, poslechněte si hlášení Žákovského parlamentu 

 

Chceme vás seznámit s výsledky prvního kola soutěže 30 stupňů ke zlaté. 

Pravidla soutěže byla známa již od začátku měsíce září a byla zveřejněna nejen na webových stránkách školy v sekci 

Žákovský parlament, ale i ve spojovací chodbě a na nástěnce Žákovského parlamentu. Proto nás překvapilo, že v první 

kategorii 1. až 3.tříd si nástěnku ve třídě připravila pouze třída 3.B paní učitelky Plutnarové.  V ostatních třídách jsme 

v den kontroly výsledků žádnou nástěnku nenašli. Víme, že prvňákům a druhákům musí hodně pomáhat paní učitelky, ale 

přesto bychom uvítali, kdyby odpovědi na třídní nástěnce žáci 1. až 3.tříd doplnili  třeba hezkými obrázky, které se 

k jednotlivým úkolům vztahují.  

Ve 2. kategorii 4. až 6.tříd, které již odpovídají elektronicky, ze nazapojily třídy 5.A,5.B a 5.C.  

V kategorii 7. až 9. tříd jsme nedostali žádné odpovědi ze tříd 8.A a 8.B. 

Chtěli bychom zdůraznit, že v pravidlech soutěže je uvedeno, že v daném kole odpovídá za třídu pouze 1 určený tým. 

Protože v některých třídách poslalo odpovědi více týmů, rozhodli jsme se, že do soutěže tříd budou započítány výsledky 

třídního týmu, jehož odpovědi jsme obdrželi jako první.  Žádáme vás, aby v dalších kolech soutěže odpovídal vždy za třídu  

pouze jeden určený tým. 

Otázky 2.kola jsou již zveřejněny. Uzávěrka 2.kola je 23.října. 

 

 



 

A jaké jsou správné odpovědi na první 3 otázky? 

1a)  Školní časopis vyšel poprvé ve školním  roce 1991 -92, v tomto roce 
ještě neměl jméno – vyšel pod názvem Bezejmennný 
1b) Jeho první šéfredaktorkou byla paní učitelka Jindra Seifertová. 
1c)  Paní učitelka Seifertová  až do června letošního roku učila český 
jazyk ve třídě 4.C, nyní už na škole nepracuje 

2a)  Škola byla zaměřena na 2 sporty  moderní gymnastiku a fotbal 
2b) Šéftrenéry těchto sportů byli Mgr.  Míla Vavrušková a Mgr.Vladimír 
Lacina. 

Škola má své současné jméno od 1.ledna 1994, kdy získala právní 
subjektivitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledková listina 

třída 1.kolo 
Max. 6 b. 

2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo Celkem Pořadí 

1.A 0            

1.B 0            

2.A 0            

2.B 0            

3.A 0            

3.B 4            

4.A 4            

4.B 4            

5.A 0            

5.B 0            

5.C 0            

6.A 1            

6.B 4            

6.C 4            

7.A 4            

7.B 4            

7.D 5            

8.A 0            

8.B 0            

8.C 5            

9.A 4            

9.B 4            

 


