
Třídní schůzka 17. 9. 2020 

________________________________________________________________________2. třída 

 1. Informace z plenárního zasedání a tříd. důvěrníka 

Další vyučující:  TV  Mgr. Eva Voborníková 

  HV  Mgr. Marcela Havrdová 

Chování: třída o přestávce živější, v hodinách aktivní asi polovina třídy připomínáme pravidla 

slušného chování, vyžadovat pozdravy, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, podat spadlou věc 

Prospěch: září-zvykání na školní režim, velké rozdíly v pracovním tempu,  

Zatím používám známky 1, 1-, 2, 2-. Horší výsledky budou zatím bez klasifikace 

ČJ: -opakujeme o větě, dělení slov na slabiky, v říjnu druhy vět 

-učíme se po sobě zkontrolovat napsaný text !!! 

-píšeme datum /vpravo/ 

-čtení: Denně číst asi 10 min. nahlas nebo  potichu, knihu nebo časopis, komiks dle svého výběru, 

čítanka může zůstat ve škole, čtení podepisovat vzadu v notýsku každý den. Když ten den čtení 

nestihnete, klidně napište nečetl/a 

Čtení je stěžejní pro čtení všech zadání a později pro naukové předměty. 

doporučená četba: 1 kniha za 2 měsíce, zapsat na čtenářský list, mně ukázat a založit do desek, 

sbíráme razítka 

Psaní: pěkné,, učím děti neškrtat, nezmizíkovat 

M: -opakování z 1. roč., slovní úlohy-algoritmus řešení,  sčítání a odčítání s přechodem desítky  

Nabízím listy s příklady- jeden list na týden  

-na geometrii pravítko nebo trojúhelník, pentilku nebo ořezanou tužku č. 3 

PRV:  učebnice + PS, Děti si budou nosit učebnici domů a přinesou si ji podle  

rozvrhu /středa, pátek/ 

TV: při pěkném počasí chodí děti na hřiště, potřebují boty na ven, tričko s krátkým rukávem, 

mikinu 

Různé 

-finance :děti zaplatily pracovní sešity a čtvrtky 

-budu vybírat 500 Kč do třídního fondu, z toho zaplatím 100 Kč za kopírování /1 žák 



na SRPDŠ  100 Kč . Platí nejstarší z rodiny. 

-omluvenky:  stačí SMS nebo zpráva po sourozencích, písemná omluvenka do ŽK hned po 

návratu do školy-nejpozději do 3 dnů, úkoly po sourozencích, kamarádech, dojít si do školy, 

po domluvě jiným způsobem 

- nově projekt Ovoce a mléko (2x měsíčně - čtvrtek) 

-kroužky zveřejněny na stránkách školy by měly fungovat od čtvrtka, kroužky vedené 

externisty od pololetí. 

- Nabídka fotek-třídní tablo, portrét 

- Dú v pátek není, jen podepsat ŽK, úkoly píšu na tabuli a děti si zapíší do zápisníčku, ten také 

slouží ke komunikaci se mnou 

 

- Webové stránky: http://www.zsnovyhradek.cz 

 www.onlinecviceni.cz  

 www.skolakov.webnode.cz 

 www.naprava.spu.sweb.cz 

 

-sběr:karton, PET lahve, baterie, malé elektrické spotřebiče, noste na obecní úřad, lístečky do 

školy, soutěž tříd, nejlepší sběrač třídy, papír se už nesbírá 

 

  Prosím, neposílejte dítě do školy v případě nachlazení nebo nevolnosti. Nechceme, aby se nemoc 

šířila dál a tím komplikovala situaci ostatním rodičům.  

Těším se na Vaši spolupráci a pevně věřím, že i tento rok společně zvládneme. 

      S pozdravem L. Martínková 
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