
 Třídní schůzka – 11.9.2018 

 

Seznámení se školním řádem – rodiče byli seznámeni se školním řádem pro tento šk. rok 

Web školy – nový web, informace k němu 

GDPR – souhlasy zákonných zástupců 

Družina – oddělení 5, p.vych. Hana Šuráňová, aktivovat rodičovské čipy, byly plošně zablokovány 

Letošní školní rok: Škola v přírodě, Zahradní slavnost                                                                                              

Všechny akce v průběhu roku budou vždy v TP  

Vyhodnocování TP – budeme společně hodnotit ve škole v tř. hodině, někteří chtějí doma    

Celoroční projekt: „Za povoláním rodičů“ – prosím o nabídky v průběhu celého roku 

 

Co nás čeká: 

3.10. - beseda v knihovně BBB, spisovatelka Ester Stará            

19.10. – první bruslení, další termíny 23.11., 11.1., 22.2 

21.11. – Zdravá 5 

23.11. – sběr papíru 

 

UČIVO 2.třídy do pololetí: 

JČ – Abeceda 

Slova nadřazená a podřazená 

Psaní u ů –ú 

Tvrdé a měkké souhlásky  

M –  Počítání do 20,  

Počítání do 100 po desítkách 50+30,  

následuje 57-7, 35-5,  

konec pololetí příklady typu 45+3, 67-2  

ČaS – témata podle pracovního sešitu             

AJ – půlení do 2 skupin, jedna má AJ a druhá čtení ve školní knihovně 



Co nosit v aktovce: 

PS na daný den + učebnice, pokud bude potřeba, jinak zůstávají ve škole, nosit i Čítanku z 1.třídy 

 

Všichni mají podepsané a obalené UČ, PS i sešity, chválím (chybí už jen 2 dětem) 

 

Jsou znát rozdíly v JČ i M, dlouho trvá opis, přepis, příklady do 10. Prosím o spolupráci doma, 

pokud něco nejde a vidíte to sami, trénujte 

 

Denně DÚ psaní  + počítání (pokud dáte dětem nějaký úkol vy, brání se…“ale p.uč.to neříkala…“ 

 

Co se týká čtení, každé 2 měsíce přečíst knihu, přinést a povyprávět o ní ve škole, naučíme se vést 

záznam o knize a od pololetí čtenářské deníky. 

 

 

Různé: 

Žákovský parlament            

Fotka třídy 30,-Kč, ročníku 35,-Kč 

Jídelna – sponzoři, mail od ŘŠ 

Třídní důvěrník 

Diskuze                                                                 


