
Třídní schůzka – 10.9.2019 

(další tř.sch. 19.11.) 

Seznámení se školním řádem – rodiče byli seznámeni se školním řádem pro tento školní rok: 

1) Omlouvání              2) Pozdní příchody              3) Zákaz mobilních telefonů 

Informace z jídelny: první den školy měly děti, jejichž obědy se platí z účtu automaticky nahlášen 
oběd. Tento rok se neodebralo cca 150 obědů. Proto od příštího roku nebude mít nikdo oběd 
přihlášen a rodiče, kteří budou mít zájem, si oběd přihlásí. Obědy po dobu nemoci odhlašujte!!! 

Informace z družiny: změny kroužků Atletika ze čtvrtka na úterý od 14:30 do 16 hod. a Robotika 
pondělí zůstává, ale posunuje se na 14:30 do 15:30 hod. Kroužky začínají od pondělí 30. září. 
Náboženství jede už od tohoto týdne. 
 
Prosíme, aby rodiče dali dětem náhradní oblečení (vhodné na hřiště) do skříněk v ŠD. 
 
Zdražení platby za družinu – informace podal pan ředitel 
 
Žákovský parlament – pro letošní rok: Simona Blahová, Jan Larry Pospíšil a Filip Unčovský 

Máme novou školní psycholožku- Mgr.Veronika Frolíková, v naší třídě se již byla představit a 
vedla výukový progrm: „Třída jako tým“ 

Cirkus Happy Kids  – květen 2020 

Prázdniny- školní rok pro žáky končí 26. 6. 2020  

Příspěvek na SRPŠ je i pro tento rok 300 Kč do 30.11. 2019 

 

Učivo 3.ročníku: 

JČ: listopad-vyjmenovaná slova             M: listopad-násobilka 6,7 

     leden-podstatná jména(rod, číslo, pád)        prosinec-násobilka 8,9 

     duben –slovesa (osoba, číslo. čas)        únor-počítání do 1000 

             květen-dělení se zbytkem 

Rozjezd v učení: zatím si nevybavujeme psací abecedu, čtení kostrbatější, počítání také 

v pomalejším tempu  

Chystat věci do školy na každý den – sami žáci☺ (ČaS, AJ) 

Podepisovat TP (zpětná vazba pro mě, že jste o víkendu plán četli) 

Ještě nemají všichni pomůcky do VV, mazací tabulky, a podepsané učebnice, pracovní sešity 

Čtenářský deník-zavést podle svého uvážení formát A5 nebo A4 (ukázka čt.deníku) 



Do TV – švihadlo 

Plavání – p.uč. Michal Vrobel, opět každý čtvrtek, letos 3.hodinu 

Bruslení – 27.9., 1.11., 29.11., 7.2., 28.2. 

(nová dopravní značka Zákaz vjezdu – jak s odvozem batohů na bruslení, možnost srazu u 

tělocvičny) 

 

Diskuze 

Diskuze proběhla na téma: „Dávat či nedávat žákům domácí úkoly?“ 

 


