Třídní schůzky 20. 3. 2019
Prezence
Přivítání rodičů
Poděkování paní učitelce G. Kotmanové , která zastupovala tř. učitelku po dobu nemoci
Spolupráce asistentky pedagoga p. uč. Ireny Tylšarové
Informace paní ředitelky
Informace paní učitelky Urbanové ze ŠD, rozdání přihlášek do ŠD na rok 20019/20
Rodiče byli požádání o zapojení do autoevaluačního šetření, které je na zveřejněno webu školy od
20. 3. Bude tam 10 dní.
Do Nadačního fondu ZŠ Eden je stále možnost přispívat.
V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu bude 5. ředitelské volno.
Velikonoční prázdniny 18. 4 – 22 . 4.
Informace o třídě
Žáci jsou s přibývajícím jarem mnohem živější.
Žáci jsou sebejistější, učí se diskutovat, ale také pracovat ve skupině, ve dvojicích, dokončit práci na
tématu.
Ale zároveň je třeba respektovat pokyny všech učitelů, dodržovat bezpečnostní pravidla, třídní
pravidla, která si vytváříme , společenská pravidla.
Učíme děti samostatnosti, komunikaci s dospělými i vrstevníky, vedeme děti k plnění šk. povinností,
které samozřejmě přibývají, dokončovat rozpracované úkoly.
Výstupy ve 2. ročníku z ČJ, MA – viz Školní vzdělávací program na webu školy
Proběhla depistáž žáků a všichni dostali v prosinci vyrozumění pracovnic PPP a příp. doporučení, jak
dále pracovat a jaké používat pomůcky.
Učivo v ČJ - v domácí přípravě používat také učebnici,
Kontrola písanek – učíme děti, aby si zkontrolovaly text, který napsaly, doplňování diakrit. znamének .
Zaměřili jsme se na popis- osoby, zvířete, věci- pěkné práce. Psaní oprav- slova a celé věty, pokud
chybí velké písmeno, znaménko za větou. Psaní vlastních jmen. V ČJ píšeme psacím písmem.
Pečlivost, dodržování správných tvarů písmen. Slovní druhy – poznáváme a vysvětlíme. Problém –
přečíst si zadání úkolů, zbrklost, nedostatečná kontrola, úprava sešitů, zápisy do úkolníčků, ŽK.
Pochvala za psaní knížeček.
Nepracujeme jen v prac. sešitech – hrajeme hry se slovy, manipulační činnost.
Čtení – zdokonalujeme stále techniku čtení, zápisy do čtenářských listů, čtení s předvídáním. Páteční
dílna čtení. Čtení na pokračování i doma
MA – do konce roku zvládneme násobení a dělení do 7, někdo zvládne do 10.
Je vidět velký posun, děti se lépe orientují v prostředích, začínají přemýšlet nad příklady, mnozí
dokážou vysvětlit postup, hledat další řešení, diskutovat, obhajovat. Zaměřujeme se na slovní úlohy
z praxe- peníze, jednotky délky, hmotnosti. Pozorně číst zadání.
gradované úlohy, vždy říci, napsat přiklad, výpočet, nejen výsledek, abychom mohli podebatovat o
postupech. Nesoutěžíme. Hodnotíme posun u jednotlivců.
PK- činnostní učení, děti pracuji se zkušeností, učí se vyhledávat informace. Poznávání stromů – již 2
roky procvičujeme a stále úsměvné. Poznat hodiny, znát adresu.
Stále problém u některých žáků s nošením pomůcek, které používáme každý den:
Funkční pera, pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko n podtrhávání.
Výchovy – VV – střídáme techniky, zaměříme s na kresbu postav,
HV – zpíváme denně, děti znají spoustu písní (poděkování za hud. doprovod paní asistence)
TV- Plavání – velký počet dětí, které se omlouvají z výcviku. Proč?
Nosit pantofle. Ti, co neplavou, dostávají školní práci v prac.
listech.
Cvičební úbory děti zapomínají, vymlouvají se.

Škola v přírodě. Informace rodiče dostali.
– 17. 5. Střelské Hoštice – chatky. Ved. Školy v přír. - p. uč. Čalová.
Program - sportovní vyžití, opět bazén v Horažďovicích,
přírodovědná stanice. Výlet do Mlázovy - pohádková chalupa,
Další informace – budou na webu třídy .
In line brusle? Potvrzení souhlasem.
Letos výhoda – dotace z MČ P 10, protože naše škola obsadila
objekt na Černé hoře 3 x.
Akce třídy :
Proběhly návštěvy budoucích prvňáku – děti z MŠ
Masopust – program pro prvňáčky 21. 3. – poděkování za
spolupráci.
V rámci primární prevence – Bezpečný internet
Divadla: 29. 3. O princezně, která ráčkovala – muzikál
4. Čtyřlístek - Divadlo U hasičů
Návštěva České televize 5. 4. - exkurze
Toulcův dvůr – výukový program Lesní království 3. 5.
Pochvala dětí za dnešní program v T. dvoře Co dokáže voda.
Plánováno: dopravní hřiště, jarní vycházka kolem Hostivařské
přehrady - učení venku
Pěvecká soutěž – děti měly zájem, ale pak upustily od plánu. Pochvala
2 hochům, kteří se zúčastnili.
Recitační přehlídka – přihlášky do 17. 4. Děti jsou dobří recitátoři,
podpořit je.
AJ - informace od p- uč. Buňkové
Nosit DÚ, nosit pomůcky, sešity. Učit se slovíčka vyslovovat i
psát a číst.
Dotazy rodičů, diskuse
Individuální pohovory pro zájemce

