Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

Třídní schůzky
Třída: 5. B
Datum a místo: 9. 3. 2017, učebna č. 79
Program:



Přivítání rodičů
Seznámení s úpravou nového školního řádu s platností od 2. 2. 2017




Projekty školy a třídy pro druhé pololetí školního roku 2016 - 2017
Sběrová soutěž





ŠVP 2017
Školní výlet
Třídní fond



Národní testování žáků 5. tříd (Scio testy)





Různé
Projednání bodů třídního důvěrníka
Diskuze, dotazy a připomínky

Přivítání rodičů
Seznámení s úpravou školního řádu
Nový školní řád v platnosti od 2. 2. 2017. K dispozici na našem webu i webu školy:
http://becko-zslazne.webnode.cz/informace-o-skole/

Projekty školy a třídy pro druhé pololetí školního roku 2016 - 2017
Celoškolní projekty - CeProt
V letošním školním roce pod názvem "Letem světem s předmětem"
Již proběhlo:
CeProt I.

JAZYK V KONZERVĚ

18. 10. 2016

CeProt II.

KNIHOMOL V KNIHOVNĚ 23. 11. 2016

CeProt III.

LOGIKA V PYTLI

31. 01. 2017

dále nás čeká:


Březen – Den učitelů „DÍLNY“ 28. 3. 2017 (zápis do dílen 23. 3. 2017)
(1. – 5. ročníky 8:00 – 11:40 hod, 6. – 9. ročníky 8:55 – 12:35 hod)
Zápis do dílen proběhne ve čtvrtek 23. 3. 2017 4. vyučovací hodinu (kdo z žáků nebude ve
škole, zapíše ho kamarád nebo třídní)



CeProt VI. duben – květen

S PŘÍRODOU SI ŘVU



Den dětí „OLYMPIÁDA“ červen



Školní výtvarná soutěž pro druhé pololetí: „Všechno lítá, co peří má“
3 výkresy z každé třídy jdou do finále a budou vystaveny ve vestibulu VŠ
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ŠKOLNÍ AKADEMIE v Šanovské mušli – téma bude upřesněno 13. 3. 2017
(úterý 27. 6. 2017 organizace 9. ročníky – Rada, Vyhnisová)

Třídní projekty (pokračování)


Zvídavý ježek Quillo

Návštěva divadla Rozmanitostí MOST – Pipi dlouhá punčocha (spojeno s exkurzí do divadla)


Ježek Quillo čtenářem

Čtenářský deník – termíny v ŽK, volba knížek, není nutno náročnou literaturu, ale opravdu splnit
přečtení.
2. kniha

do 28. 2. 2017 (upraveno do 10. 3. 2017)

3. kniha

do odjezdu na ŠVP (20. 4. 2017)

4. kniha

do 21. 6. 2017



Projekt Čtení pomáhá – možno dále pokračovat, velmi málo dětí se zapojuje, resp se
zapojuje pouze Vojta a Míša D.

Sběrová soutěž


Soutěžíme ve sběru (papír, baterie, víčka)
průběžné informace na webu třídy



Umístění třídy v pololetí:
Papír: 2190 kg (1. místo)

Víčka: 29 kg

Baterie: 45 kg

Současný stav sběru:
Papír: 1239 kg

Víčka: 36,85 kg

Baterie: Vojta 

Sběr papíru ve škole byl obnoven 1. 3. 2017. Ukončení sběru papíru ve škole 31. 5. 2017

ŠVP 2017


Škola v přírodě – Horní Bradlo – rekreační středisko Tesla u Sečské přehrady – cena
3550,-Kč. Přihlášeno 14 dětí. S dětmi jedu já.



Třetí a poslední splátka 1 000,-Kč na ŠvP do 24. 3. 2017



Smlouva s VZP již potvrzena, sleva 1200,-Kč. Možnost výběru u VZP po ukončení akce
(od května)



Lékařské potvrzení + bezinfekčnost – odevzdat dle pokynů, průkazky ZP (bude
oznámeno v ŽK den, kdy děti přinesou do školy)
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Školní výlet
HRAD BEZDĚZ A MÁCHOVO JEZERO
Termín: 22.6.2017
Cena: 295,-Kč
Vybíraná částka bude upřesněna začátkem června (podle stavu našeho třídního fondu).
Odjezd od školy: 8,00 hod. Předpokládaný návrat: 14,30 - 15,00 hod.

Třídní fond
a) Na nový školní rok vybíráno 300,-Kč, vybráno 6 600,-Kč.
Předáno 22x, neplatila Lucie Liebscherová (všechny aktivity platí dosud hotově)
Placeno:
 Filmové představení Kniha džunglí – celková cena 69,-Kč/žák, z fondu čerpáno 29,-Kč/žák,
40,-Kč vybíráno
 ČSP + Vv 44,-Kč
 Planetárium 20,-Kč/žák

b) Zůstatek fondu : 5 558,-Kč
(cca 252,-Kč/žák)

Předpoklad :
 Divadelní představení Pipi dlouhá punčocha + exkurze do prostor divadla – celková cena 50,Kč/žák, dopravu hradí divadlo
 Interaktivní beseda - Alkohol a kouření MPP. Cena za třídu: 400,-Kč (hrazeno z fondu třídy)
 Focení třídy na konci školního roku

Národní testování žáků 5. ročníku (SCIO TESTY)





Testovat je možné trojici testů – OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ a MA, případně přidat i
testy cizích jazyků.
Za trojici testů (OSP, MA, ČJ) pro jednoho žáka zaplatíte 95 Kč, za celou sadu (OSP, MA, ČJ,
AJ/NJ) 145 Kč.
Děti dostanou lístečky – zájem o testování + platbu do 17. 3. 2017
Testování proběhne od 3. 4. do 21. 4.2017

Veškeré informace o projektu Národní testování naleznete na stránkách www.testovani.cz

Různé
a) škola


Hlásit veškeré změny třídním učitelům (adresy, telefony, pojišťovny…)



Chování venku před odpoledním vyučováním!!! Dělobuchy, skákání salt přes lavičky, lezení
na stromy, pobíhání v bahně…



Ztráty a nálezy (vestibul)



Vhodné přezutí – hrozí úrazy (zápis v ŽK)



Výskyt vší…kontrola hlav



Konzultační hodiny a kroužek integrace k upevněné učiva



Ovoce do škol – v příštím školním roce 2017/2018 bude rozšířeno i na druhý stupeň,
dodávky ovoce i zeleniny 1x týdně (+ neochucené mléko)
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b) třída


Hravě žij zdravě – Internetový vzdělávací kurz - zdravá výživa, správný životní styl
(ukončeno v únoru), účast žáků!!!
V této soutěži jsme jako třída získali 2 067 bodů ( ∅ 121,6 žák). Nejlepšími byli: Veselá
Lucie 272 b, Vaněrka Vojtěch 267 b, Klement Michal 212 b. Vítěz v Ústeckém kraji získal
10 891 bodů ( ∅ 363 žák).



Pravidelná domácí příprava, domácí úkoly,



Kontrola ŽK – i jiná sdělení, podpisy, ukončení týdne… denně, o víkendu



Emailové zprávy – prosím o krátkou odpověď, popř. o potvrzení přečtení, informace např.
o zkráceném vyučování, změně v rozvrhu apod.



Anglický jazyk – slovíčka (nepíší průběžně), kontrola až po ukončení celého bloku lekcí,
stav slovíček – nelze se učit, chyby, neúplné
„na co to mám psát, když jsou v pracovním sešitě a ten mi zůstane…“ – komentář!!!



Pomůcky – trojúhelníky, funkční kružítka… OK, ořezané tužky a pastelky!!

Informace o prospěchu a chování
Individuální konzultace
Projednání bodů třídního důvěrníka
Třídní důvěrník – paní Bc. Lenka Vlčková
Předloženo hospodaření Sdružení rodičů k 31. 12. 2016, návrh rozpočtu sdružení.
Diskuze, dotazy a připomínky

Dne: 9. 3. 2017

Podpis třídního učitele: Mgr. Zuzana Hauzerová

