Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

Třídní schůzky
Třída: 4. B
Datum a místo: 26. 11. 2015, učebna č. 79
Program:










Seznámení s projekty školy a třídy za uplynulé čtvrtletí
Sběrová soutěž
Hodnocení prospěchu a chování
Akce na prosinec
ŠVP
Různé
Třídní fond
Projednání bodů třídního důvěrníka
Diskuze, dotazy a připomínky

Projekty za uplynulé čtvrtletí
a) celoškolní projekty
CeProt 1 – OHEŇ (8. 10. 2015) hodnocení akce
CeProt 2 – VZDUCH (18. 11. 2015) hodnocení akce
Papoušci – výtvarná soutěž – ukončení soutěže 4. 12. 2015
Prezentace školy – OC Galerie Teplice – prezentace jednotlivých tříd – trvá do 30. 11. 2015
b) třídní projekty
Zvídavý ježek Quillo
Co nevíme o zvířatech – Mezinárodní den zvířat (5. 10. - 9. 10. 2015)
Jablíčkový den- Štrúdliáda 19. 10. 2015
Dušičky - Halloween (26. 10. - 27. 10. 2015, pokračování v prvním listopadovém týdnu)
Vánoce - Advent
Ježek Quillo čtenářem
Září:Téma týdne : Co jsme přečetli o prázdninách, co právě čteme...
Přineseme do školy knížku, kterou jsme v nedávné době přečetli, event. knížku, kterou právě
čteme. Během týdne s ní seznámíme ostatní (krátce).
Listopad: (právě probíhá)
Téma týdne : Ježeček Quillo se těší na knížky o jeho rodině...
Přineseme do školy knížku ( event. časopis), kde se dočteme o ježkovi - pohádkové příběhy,
encyklopedie,...
Projekt Čtení pomáhá – zatím docela málo dotazníků
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Sběrová soutěž
-

Vyhodnocení sběru kaštanů (kaštany za kaštany) – v minulém týdnu
Ukončení sběru papíru ve škole 30. 11. 2015, odvoz 2. 12. 2015, obnovení v březnu 2016, v
Kovošrotu v Novosedlické ulici platí sběr po celý rok, nebrat za papír peníze, ale jen
potvrzení, včas předávat
- Sběr papíru – do listopadu máme odevzdáno 1 266kg
- Víčka (vážíme) – zatím 17,20 kg
- Baterie (počet – spočítat doma, aby zbytečně nedocházelo ke kontaktu s bateriemi),
máme nasbíráno cca 246 kusů, malé množství jsme ze začátku nepsali…
- Tonery a cartridge – nejvíce Honza
- Pera Tornádo (do konce ledna 2016) – nejvíce Nina – trvá do konce ledna 2016
Vyhodnocení průběžně nebo 1x měsíčně, informace na webu třídy. Hodnocení po přijetí.
Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí (pedagogická rada)
Viz: pedagogická rada
Akce na prosinec
 Mikulášská nadílka pro 1. stupeň - pátek 4. 12. 2015
 Možnost bruslení u Olympie Teplice
 Vánoční sbírka pro psí útulek (1. 12. – 17. 12. 2015)
7. 12. 2015 Vánoční fotografování 1. stupně (podmíněno souhlasy rodičů)
Sada fotek bude v retro stylu – hnědobílý portrét, cena balíčku je 250,-Kč (1ks 10 x 15 cm ve
skleněném rámečku, 2 ks 10 x 15 v papírovém rámečku a 1 ks 15 x 23 cm.
7. 12. 2015 se koná vystoupení žáků na akci Pramínku v DK Teplice 15:00 hod
12. 12. 2015 vystoupení dramatického kroužku na Zámeckém náměstí 14:00 hod
22. 12. 2015 Vánoční posezení ve třídě, cukroví – více informací později

ŠVP Svor v Lužických horách
Změna termínu ŠVP - SVOR 13. 4. 2015 – 20. 4. 2016
Přihlášeno je 15 žáků z naší třídy.
Další platba zálohy – musí se zaplatit do pololetních prázdnin (do čtvrtka 28. 1. 2016)

Různé
 Byli jsme požádáni o podporu žáků 7. B - Projekt 7. B a podpora na www.extratrida.cz
(Spolužáci jsou tu pro tebe!!)

Některé důležité informace
- Včasné příchody (max. v 7.50) i na odpolední vyučování (ve čtvrtek ve 12.40) a doučování
z ČJ (v úterý v 7.10)
- Nahlášení každé změny a doložení dokladů (OP, RL, soudní rozhodnutí o péči,…) a změny
v telefonních číslech – upozornit, ne jen vygumovat a opravit
- Omlouvání žáků (telefonicky, emailem nejlépe ihned – nejpozději však do 3 dnů). Veškeré
omluvy musí být řádně zapsané v ŽK – nemoc, příchod a odchod lékaře i sdělení, že žák
odchází sám. Na omluvenky psané mimo ŽK nebude brán zřetel.
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Funguje nám, v případě, že požadujete domácí úkoly na webu, je nutné napsat.
Pravidelná kontrola ŽK jednou týdně – poznámka týž den, podržení týdne (zelená) –
zapomíná se
Pravidelná domácí příprava, domácí úkoly
Zapomínání domácích úkolů je v normě, náhradní úkoly. Dělat opravy, dívat se i zpětně…
Nezapomínat na úkoly z předmětů, které nejsou denně (vlastivěda, přírodověda, anglický
jazyk)
Pomůcky – trojúhelníky s ryskou (2), podložka do sešitu na geometrii
Vztah k učebním pomůckám (vše řádně obalené – knihy, sešity, pracovní sešity…), chybí
stále některé obaly!!
Přezouvání a ukládání přezůvek (sáčky v šatně) - funguje
Prodej svačinek a mléčných výrobků (dole ve vestibulu)
Ovoce do škol (pokračuje)
Upozornění pro žáky i rodiče – zákaz pouštění cizích osob do budovy školy (nutno
zazvonit na sekretariát a zapsat se do knihy návštěv)

Třídní fond
Vybráno bylo 23x 500,-Kč (11 500,-Kč), zatím chybí příspěvek od 2 žáků.
měsíc
září
říjen
listopad

výdaje
396,-Kč desky
1909,-Kč VV + PČ
200,-Kč krepáky

výdaje
481,-Kč Poprokan
344,-Kč Jablíčkový den

Zůstatek k 26. 11. 2015

celkem
877,-Kč
2253,-Kč
200,-Kč
3330,-Kč
8170,-Kč

3330,-Kč + 8170,-Kč = 11 500,-Kč
Projednání bodů třídního důvěrníka:
SRPŠ příspěvek 200,-Kč (možnost platby na účet i hotově). Zaplaceno 22x, neplatili dosud 3 žáci.
Diskuze a připomínky:
Bez připomínek, diskuze k prospěchu a chování

Dne: 26. 11. 2015

Podpis třídního učitele: Mgr. Zuzana Hauzerová v.r.

