
Zápis z třídní schůzky 1.B 22.11.2022 
Zpráva ze schůzky SRPŠ:  
Třídní důvěrník Eva Kročil - bylo schváleno proplacení občerstvení pro děti na Slavnost 
slabikáře (červen). Rodiče můžou podat návrh na využití peněz SRPŠ.  
Všichni rodiče 1.B zaplatili příspěvek SRPŠ. 
 
Úprava školního řádu:  
Znění: bod 1.2: 
V době vyučování, v areálu školy, při akcích školy nenosit, nemít v držení, nedistribuovat a 
neužívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí 
napodobují. 
 
Úspory – teplota – teplejší oblečení, možnost nechávat svetr, mikinu ve třídě nebo v šatně 
 
30.11. 20022 – přerušení dodávky el. energie  - školní jídelna může připravit jen jedno jídlo – 
buchty 
 
VÝUKA: 
Rodiče obdrželi lístek se známkami za 1. čtvrtletí 
Prosím podepisování ŽK, známky jsou také v Bakaláři 
Co jsme se naučili:  

- Písmena M, A, L, S, O, skládání slabik – pro někoho obtížné, trénovat i sluchově 
- Denně číst nahlas (případně napsat i kolikrát) + podpis 
- M – sčítání a odčítání do 5, porovnávání počtu, trénovat s názorem - hračky, pastelky, 

používat prsty, skládat příklady z kartiček  
Informace k učení doma: 

- Čtení zadání v PS, videa Matýsek, Agáta, odkazy na obsahy PS s čísly stran: 
https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/ 
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-
vydani/  

- Ocenit děti i za malý pokrok, neupozorňovat prioritně na neúspěch (neumíš, 
nezvládáš …), podpořit ve vytrvalosti (to se ti povedlo…, však se to časem naučíš, když 
budeme procvičovat...) 

- Uvolňovací cviky – zkusit předem na papír, vymyslet třeba popis pohybu, 
s přirovnáním děti lépe dodrží správný tah 

- Nevyplňovat PS předem 
- Nebýt spokojení z odbytým úkolem – psaní, dokreslování…  
- Podpisy DÚ  
- Obnovit popis klíče od šatní skříňky (přelepit izolepou, …) 

 
Na co pozor: 

- Držení tužky – ne seshora, pečlivě vybarvovat, dodržovat hranice obrázku 
- Správné sezení na židli, nepodpírat si hlavu, druhá ruka na sešitu, sešit před sebou, 

nenatahovat se vedle – předcházet tak vadnému držení těla, mít uklizený stůl, 
zavřené pouzdro (kontrola ořezaných pastelek a tužek) 

- Není nutné kupovat znovu Progressa 
- Zrcadlové psaní a čtení – upozornit na správnou orientaci písmene, číslice 

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/


- Začátek psaní číslic – nezačínat na lince (při nácviku jsou u číslice šipky) 

- Nevyhazovat omalovánky do Aj  
- Chodit včas ve středu před Tv (malá přestávka na převlečení) a v pondělí před TH  

(v 7:55 odcházíme občas do tělocvičny na ranní setkávání) 

 

Knižní klub  
Jestli má ještě někdo zájem, může přinést objednávku s penězi  do 30.11. Knihy se budou 
znovu objednávat. 
 
CO NÁS ČEKÁ: 

- Bruslení – nebude dělené vyučování, začátek vyuč. 8:00 pro všechny děti, konec 
vyučování  11:40 

- Louskáček, taneční vystoupení, vstupné 50,-  (zkontrovat zůstatek v pokladně) 
- Mikuláš –  symbolická nadílka podle tradice Mikuláše   
- Vánoční jarmark - pátek 9.12.2022 od 17 do 19 h. Děti vystoupí s písničkou  

Bližší info v TP před jarmarkem 
- Děti ze ŠD vyzvednout před jarmarkem, nenechávat v družině 
- Výrobky na jarmark vyrobí děti s rodiči doma, stačí pár kousků, zapojit děti, určit cenu 
- Třídní besídka – děti vyrobí pro spolužáky přáníčka, vyberou si, pro koho přáníčko 

chtějí a každý si ještě vylosuje někoho ze spolužáků (aby nikdo nezůstal bez přáníčka) 
- Sběr papíru bude až na jaře (duben), větší množství vozit do sběrny na Průmyslové 

ulici, menší množství přinést do školy svázané s údajem hmotnosti 

Jídelna: 
- Platba kartou v jídelně – kdo má zájem – nikdo z přítomných rodičů nemá zájem (platí 

přes účet) 
 
Classroom: 

- Předání přístupových údajů 
- Vytvořená učebna 1.B 2022 – 2023, přehled učiva pro nemocné děti, odkazy na 

videa,…  
- Odeslané pozvání do učebny 

 

Připomínky rodičů: 

- Chybí informace předem, pokud odpadne kroužek (sportovní).  

 

V Uherském Hradišti 22.11.2022     Lenka Koželuhová   

 

 

 

 


