Informativní třídní schůzky - září 2020
Kontakty: hantakova@zseden.cz
třídní web – veškeré informace
Důležitá data:
-

23. 9. třídní focení
1. 10. Oslava výročí 60. let školy – sportovní dopoledne pro děti
(pokud by byl program zrušen, půjdeme na bruslení)
2. 10. ředitelské volno
7. 10. Edukavárna od 17 hod. pro rodiče
9. 10. Noc s Andersenem – spaní ve škole
28. - 30. 10. státní svátek a podzimní prázdniny
13. a 16. 11. ředitelské volno
listopad – tripartitní schůzky podle domluvy přes internetový
dotazník jako min. rok

Stejně jako v předešlých letech, i letos bych ráda chodila na bruslení.
Bohužel škola letos bruslení neplatí. Cena je 30 Kč za žáka a ráda bych to
hradila z finančního daru třídy, který jsme v loňském roce nestihli
vyčerpat.
Dílny čtení i psaní letos budeme mít pevně v rozvrhu. Obě dílny bych ráda
ozvláštnila a schopnosti dětí posunula zase o krok dál. Jednou měsíčně si
budeme dělat „lekce“, které budou zaměřené na rozvíjení dalších oblastí.
Prosím, dbejte na to, aby děti doma četly, budu požadovat 5 přečtených
knih za rok i se záznamem o knize.
Děkuji Vám, že děti omlouváte přes email. Nezapomínejte také
dopisovat omluvenky do ŽK. Pokud jedete na dovolenou, omluvte děti
předem pomocí žádosti o uvolnění, kterou najdete na stránkách školy.
Dětem připravím úkoly. Při delší nemoci kontrolujte třídní web a
dodělávejte úkoly podle týdenních plánů. Při absenci v PDVL si děti samy
doplňují zápisy od jiných spolužáků!

Milí rodiče,

Alespoň jednou týdně Vás prosím o kontrolu a podpis známek v ŽK.

níže uvádím pár informací k začátku školního roku.

V Informatice jsme se od začátku roku zaměřili na práci v Officech 365.
Snažíme se naučit pracovat v prostředí Teams. V případě distanční výuky
budeme veškeré úkoly zadávat přes tuto aplikaci. Děti zde budou
vypracovávat odevzdávat úkoly. Prosím, abyste se s touto aplikací doma
také seznámili.

Je neskutečné, že s většinou dětí začínáme už pátý společný rok! Jako
celoroční motivační hru jsem vybrala Cestování po Evropě. Děti mají svůj
pas a za různé aktivity sbírají letecké kilometry.
Na začátku školního roku jsme navázali přesně tam, kde jsme v březnu
skončili, a mám pocit jako by žádné odloučení mezitím nebylo. Zatím stále
hodně opakujeme a teprve začínáme hodnotit. Každý den se znovu
sžíváme s pravidly, protože je pro většinu dětí těžké nepovídat se
spolužáky a nevyrušovat. Věřím, že to chce jen čas.

Pokud by bylo potřeba, je možnost využít ve škole služeb školní
psycholožky Barbory Hyklové. Najdete ji ve 2. patře v těchto dnech:
pondělí od 8:00 – 15 hodin, v úterý od 8:00 – 15 hodin a ve čtvrtek od
8:00 – 15 hodin.

