
Třídní schůzky   3. B    12. 9. 2017 

1. Organizační záležitosti:   

třídní důvěrník: p. Mervartová 

Co nás čeká?   čertovské skotačení – 1. 12. , velikonoční jarmark, škola v přírodě  14.-18. 5. 2018 

návštěva liberecké knihovny, radnice, divadla , botanické zahrady, dále akce v Divizně (pořad o 

včelách), hraní na drumbeny atd. 

29. 9. 2017 je ředitelské volno 

Seznámení se školním řádem 

Omluvenky:  Prosím o omlouvání nemocného dítěte buď ráno téhož dne p. sekretářce telefonicky 

nebo mně na gradebook.  

Prosím, zkontrolujte tyto pomůcky:  úkolníček  -  určitě doporučuji ten, který děti dostávaly ve 2. 

třídě. Je malý a přehledný.  

Mazací tabulky a fix, který píše. Potřebujeme je téměř každý den. 

Obalené učebnice 

Nové webové stránky školy  

Projekt ovoce a mléko do škol – děti budou dostávat každé úterý mléčné výrobky nebo ovoce 

Volby do školské rady  -  proběhnou v listopadu. Ve školské radě je 1 člen za rodiče, 1 za školu a 1 za 

město.  

SRPŠ – vybíráme 300,- Kč za každé dítě na naší škole 

Máme nové lavice. V lavicích nebudou kapsáře, budou tam  „psaníčka“, která jsem dětem koupila. 

Sběr – velmi děkujeme všem, kteří přispívají sběrem. Více informací je na stránkách školy. 

2. Výuka      ČJ  -  novinka     -     čtenářské dílny,  každé úterý bude místo klasické hodiny čtenářská 

dílna. Děti si přinesou knihu, kterou si čtou doma (ne encyklopedie ani komiksy). S ní bude pracovat. 

1.dílna bude již 19.9. 

Každé pondělí pak budeme číst společnou četbu – Děti z Bullerbynu. Děti tedy v pondělí nemusí 

nosit do školy čítanku. Knihu Děti z Bull. máme ve škole pro každého. 

                      Ma   - často budeme pracovat se žlutými kartičkami s násobilkou.  Také budou děti 

potřebovat kvalitní pravítko . trojúhelník, který nemá ulámané rohy a dá se podle něj dobře rýsovat. 

Každý pátek bude geometrie. 

                      TV  -  do tělocvičny, prosím,  dejte dětem krátké sportovní kalhoty, tričko a obuv, která 

má světlou podrážku. V září a v říjnu budeme chodit ve středu  na atletiku na hřiště Broumovská. 

Dejte, prosím, v tyto dny dětem sportovní obuv na ven i oblečení na ven. Děkuji.  



Kroužky:  začínají 18. 9. 2017 

Prosím, zkontrolujte, zda mají děti podepsané všechny věci, které potřebují do  školy. Zároveň 

prosím, pomozte jim  první měsíc s přípravou do školy.  Děti zbytečně nosí do školy učebnice, které 

v daný den nepotřebujeme. Je opravdu nutné brát do školy pouze ty učebnice, které potřebují 

v daný den.  

                                                                             Jitka Vejvodová 

 

                       

  

 

 


