
Třídní schůzka 19 .4. 2022 

Informace třídy: 

° Počet žáků 21 + 2 chlapci z Ukrajiny Kosťa, Volodymyr (Vovo) Děkujeme za poskytnuté dary. 
Jsme určenou školou pro výuku češtiny pro cizince, máme ukrajinskou kolegyni, ukrajinských 
dětí na škole 34. 

° Snídáme v 1.A = svačíme hned ráno před 8.00h (snídají děti doma?) 

° Hlídat si příchod do školy, někteří zaspáváme a zapisuje se to do třídní knihy (čipování), 
minuty se sčítají a může to vést k neomluvené hodině 45 minut 

° Týdenní plány – děkuji za podepisování, tím mi potvrzujete, že jste ho četli 

° Domácí úkoly – již zapisujeme sami, úkoly prosím stále podepisovat. Zavedeme si sešit čtení 
(tam budete značit to, kolikrát děti daný text četli. Nestačí jen jednou prosím. Jak už jsem 
psala, je poznat kdo čte a také samy děti říkají „ jé to jsme četli…“  nebo naopak „ my jsme to 
ale nečetli“) 

° Různé techniky čtení (slabiky, hláskování), postupně to přejde v plynulé čtení, u každého 
jinak, důležité je však číst vše nahlas. Ne potichu pro sebe a potom nahlas, tomu říkáme 
zdvojené čtení. 

° Prosím o vystřihnutí číslic 11 – 20 (my si to ve složce nějak urovnáme společně)  .                          
Vysvětlení učiva rodičům při počítání do 20 (počítáme buď 0 – 10 nebo 11 -20. Nedávejte 
dětem příklady typu 8+4, kde se musíme přehoupnout přes desítku, to neumíme). 

° Chování ve třídě i v družině: zavedly jsme s paní vychovatelkou stejné pravidlo – 
napomenutí za chování bude smutný smajlík a za tři takové razítko čerta + čertice „Nezlob“ 

° Ztráty a nálezy v šatně – prohlédněte si, pokud dětem něco chybí 

 

Co plánujeme do konce roku: 

ČT 28.4. – Den Země (změna termínu) 

1.6. – Den dětí 

Knihovna BBB – pasování na čtenáře (červen) 

Knihovna Štěpnice (seznámení jak si půjčovat knihy) 

Výlet společně s 1.B (červen) 

4. – 11.6. - Cirkus Happy Kids  

 Cirkus bude zahrnovat tato vystoupení: 
 ČERNÉ DIVADLO  
 CHŮZE PO LANĚ  
 KOUZELNÍCI  
 FAKÍŘI  
 KLAUNI  
 ŽONGLÉŘI 



 VISUTÁ HRAZDA  
 AKROBACIE  
 DVA PRŮVODCI – MANDY A MEDVÍDEK HAPPY  

 
Schůze výboru SRPŠ 

Vážení rodiče, právě končí mandát stávajícího výboru SRPŠ při ZŠ Za Alejí a bude nutné zvolit 
jeho nové vedení. Je to příležitost pro nové nápady, možnost navrhnout dobrou věc a 
osobně se v ní angažovat. Pokud máte zájem o aktivní účast ve výboru SRPŠ, chuť 
podporovat zájmy dětí a vás rodičů, ozvěte se prosím na email srps@zszaaleji.cz nebo 
zanechte rovnou kontakt u třídního učitele. Zahrneme vás do pozvánky na volbu výboru na 
schůzi SRPŠ, která proběhne 3.5. od 17:30 v prostorách školy. Za výbor SRPŠ Roman Baloun. 
 
Zvolení kandidáta ve třídě 1.A – děkujeme, že se přihlásila maminka Verunky Pain 
 

Tenisový kroužek v rámci ŠD 

 Kroužek by vedl tenisový trenér, bylo by to v pondělí od 14 do 15 hod.na školním 
hřišti.  

 Začínalo by se 2. 5. do 20.6. Bylo by to 8 lekcí a cena je 400 Kč( 50 Kč za lekci). Je to 
pro děti 1. - 4. třídy. 

 Rakety jim půjčí. Pokud by dítě nechodilo do ŠD, tak bychom se nějak domluvili, to asi 
nebude problém.  

 Min. počet pro otevření kroužku je 8 dětí a max.15. Pokud bude zájem, kroužek by se 
otevřel i příští školní rok. 

 Letáčky i přihlášky vám dodáme. Platbu by rodiče posílali tenisové škole, nám se to 
neplatí. 

 

Třídní perličky 

1) Máš to jak z tiskárny Anežko. Druhá se ozve: mám to taky jak ze sklárny? 

2) Výměna pastelek. Myslíte výměna manželek? 

3) Fotky rodiny: toto je moja mamka a jmenuje se Alena. Jiný říká: toto je moja mamka a 
nevím jak se jmenuje. Další říká: toto je mamka Ivča. Někdo se ptá: myslíš Ivona? Néééé Ivča 
říkám. 

4) Děti vemte si fixu. „ A jakou? Mně jich píše všechny“. 

5) Tohle je nelinkovaný sešit. Jééé Nelinka je taky nelinkovaná? 

6) Já tam nemám podepis 

7) Pepa má 6 korun, koupil ananas za 5 korun. Kolik mu zbylo?                                                                    
Odpověď žáka: 1 koruna…mamka ho zabije 

8) Na lékaře: „Já mám zlomených několik ruk“.                                                                                      
„Já už nemám žádná odvaz, asi su dobrý doktor“. 

 


