Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

Třídní schůzky
Třída: 4. B
Datum a místo: 3. 3. 2016, učebna č. 79
Program:




Projekty školy a třídy za uplynulé období, soutěže
Akce – 2. pololetí
Sběrová soutěž




ŠVP
Třídní fond



Třídní výlet – 23.6.2016



Návrhy na zlepšení dopravní situace dětí přicházejících ke škole



Připojení školy k výzvě Hlavního hygienika ČR v rámci kampaně „Solme s rozumem“.





Různé
Projednání bodů třídního důvěrníka
Diskuze, dotazy a připomínky



Hodnocení prospěchu a chování (hodnocení 1. pololetí, individuální konzultace)

Projekty školy a třídy za uplynulé období, soutěže
a) celoškolní projekty
CeProt 3 – VODA (28. 1. 2016) – projekt proběhl v rámci třídního projektu Leden - poznáváme
krajinu věčného ledu
CeProt 4 – ZEMĚ (duben)
Školní výtvarná soutěž „SLUNCE“ 3 výkresy z každé třídy půjdou do finále a budou vystaveny ve
vestibulu VŠ.
Středa 23. 3. 2016 projektový den DÍLNY
 zkrácené vyučování 8:00 – 11:40 hod
Informace v ŽK, na webu.
b) třídní projekty (pokračování v celoročním projektu)
Zvídavý ježek Quillo
Leden – poznáváme krajinu věčného ledu - projekt, který probíhal po celý měsíc leden, prolínal
předměty český jazyk, přírodověda, VV, ČSP
Ježek Quillo čtenářem
Únor: Spisovatelé pro děti
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Poslední únorový týden jsme si začali povídat o spisovatelích, kteří psali, píší pro dětské čtenáře.
Pokračovat budeme i v březnu, zakončíme návštěvou Regionální knihovny v Teplicích (beseda o
spisovatelích a ilustrátorech)
Úkol od ježka na duben: básnička o ježkovi
Projekt Čtení pomáhá – odevzdáno málo dotazníků

Akce – 2. pololetí
-

ŠKOLNÍ AKADEMIE v Šanovské mušli – téma MUZIKÁLY středa 29. 6. 2016

Sběrová soutěž
PAPÍR
 Ukončení sběru papíru ve škole bylo v listopadu, nyní v březnu znovu možno nosit každé
pondělí ráno – od 14. 3.
- v Kovošrotu Novosedlická 17, zde platí sběr po celý rok, potvrzení včas předávat ve škole
- Sběr papíru – ve druhém pololetí (od ledna) máme odevzdáno 424 kg
VÍČKA
- Víčka vážíme – zatím 23,20 kg (zlepšení)
BATERIE
- Baterie (spočítat doma, aby zbytečně nedocházelo ke kontaktu s bateriemi), máme zatím
nasbíráno 983 kusů, což je také velké zlepšení oproti prvnímu pololetí
Vyhodnocení probíhá průběžně nebo 1x měsíčně, okamžitá informace na webu třídy.

Škola v přírodě Svor v Lužických horách - 13. 4. – 20. 4. 2016


poslední platba 1150,-Kč (co nejdříve), informace o platbách na webu



ubytování v chatkách – 3 x chlapci, 2x dívky



s naší třídou pojede 5 žáků ze 4. A



doklady ke ŠVP 1) vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti (s datem 13. 4. 2016)
2) posudek lékaře



informace o dokladu pro zdravotní pojišťovnu, příspěvek pojišťoven, VZP



kartičky pojištěnce ZP – donést v pondělí (kopie)



zdravotní omezení – nahlásit!!! (alergie)



sraz před odjezdem v parku před školou na určeném místě, náležitosti odevzdání léků



celodenní výlet je naplánován na pátek 15. 4. (sklárna a korálkárna) – Nový Bor



kapesné (spíše volit sladkosti do kufrů)



malý batoh (na láhev s pitím pro odpolední aktivity – nenosit v ruce)



shrnutí informací – web třídy pod záložkou ŠVP
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Školní výlet třídy - 23. 6. 2016

Praha - Letiště Václava Havla

V rámci exkurze na letišti se děti podívají na místa, kam se cestující běžně nedostanou, uvidí provoz
na odbavovacích plochách a dostanou se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů budeme
pozorovat starty a přistání různých typů letadel a budeme mít rovněž možnost navštívit nejmodernější
stanici záchranné a požární služby v České republice.



Cena 313,-Kč (do 10. 6. 2016), informace o platbách na webu

Cena výletu zahrnuje:



dopravu autobusem, vstupné na exkurzi, doprovod CK, úrazové pojištění
bližší informace o odjezdu a příjezdu v červnu (odjezd od školy v 7,45, předpokládaný návrat
13,30 - 14,00)

Návrhy na zlepšení dopravní situace dětí přicházejících ke škole
V rámci výzkumu, předávám informaci na vedení školy do 18. 3. 2016

Připojení školy k výzvě Hlavního hygienika ČR v rámci kampaně „Solme s rozumem“
K výzvě je možné připojit se na www.mene-solit.cz

Třídní fond


částka 500,-Kč na žáka, stále nezaplatil jeden žák



vyúčtování pro Vojtu Kelicha (odchod na jinou školu), doklad o vrácení 340,-Kč (k 28. 1. 2016)



aktuální zůstatek 7474,-Kč (324,-Kč/žák)



zůstatek z loňského školního roku mi byl předán ve výši 2 640,-Kč

Vybráno bylo 24x 500,-Kč (12 000,-Kč), zatím chybí příspěvek od 1 žáka

měsíc
září
říjen

výdaje
396,-Kč desky
1909,-Kč VV + PČ

listopad

200,-Kč krepáky
56,-Kč vata Čsp
Dětský šampus 120,Kč
84,-Kč vata (projekt)

prosinec
leden

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

celkem
877,-Kč
2253,-Kč
508,-Kč
120,-Kč

45,-Kč kolíčky
MAKRO 299,-Kč
Vratka Vojtěch Kelich
340,-Kč
Zůstatek k 3. 3. 2016

4526,-Kč + 7474,-Kč = 12 000,-Kč
se zůstatkem z loňského roku 7474,-Kč + 2 640,-Kč = 10 114,- Kč

768,-Kč

7474,-Kč
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Různé a některé důležité informace


domácí úkoly – opravy, okraje



opravy ve školních sešitech, diktáty nebo desetiminutovky (v pátek – přes víkend)



pravidelná kontrola ŽK jednou týdně – podpisy - poznámka týž den, jinak stačí 1x týdně,
podržení týdne (zelená) – zapomíná se



pravidelná domácí příprava – kontrola tašek, penálů!! (kružítka, tužky)



chování venku před odpoledním vyučováním!!!



informace ohledně úrazů - pokud si žák způsobí úraz ve škole a nepřijde druhý den do
školy, je nutné, aby rodič informoval školu, kde byl ošetřen. Pedagog, který úraz zapsal,
ihned sděluje vedení školy důležité informace k zapsání úrazu na pojišťovnu.



kontrola zabalení sešitů, některé obaly jsou již poškozené a neplní svou funkci



kontrola učebnic, dojde ke zpřísnění poplatků za poničené učebnice



obědy – zapomínání stravenek, nechodí na oběd



Prodej svačinek a mléčných výrobků (dole ve vestibulu)



Ovoce do škol (pokračuje)



Další možný výlet třídy - Mělnicko - ZOOPARK Zelčín
Cena 99,-Kč, + doprava (při naplnění autobusu cca 190 Kč, jinak to vychází na 290 Kč)

Projednání bodů třídního důvěrníka (p. Vlčková)
 příspěvek 200,-Kč, byla možnost platby na účet i hotově, zaplaceno 22x, neplatili dosud 3
žáci
 informace p. Vlčkové ze schůzky výboru – leden 2016, vyúčtování

Diskuze, dotazy a připomínky


diskuze k prospěchu a chování

Hodnocení prospěchu a chování (hodnocení 1. pololetí, individuální konzultace)

Dne: 3. 3. 2016

Podpis třídního učitele: Mgr. Zuzana Hauzerová

