
SETKÁNÍ 12.12. 2018
učení, lyžáky, plavba, den otevřených dveří... 



POLOLETNÍ PŘEZKUŠOVÁNÍ

DĚTI Z 1. STUPNĚ

17.prosince 2018 - účast rodičů

DĚTI Z 2. STUPNĚ

15. ledna 2019 - bez rodičů



LYŽAŘSKÉ KURZY
TERMÍNY:

7.- 11.1. - NEJSTARŠÍ (6.-9.)

21.- 25.1. - PROSTŘEDNÍ (4.-5.) 

28.- 30.1. - NEJMLADŠÍ (1.-3.)

Veškeré informace v Edookitu.



DÁREK PRO PLANETU

- snažíme se dětem umožnit přemýšlet o odpovědnosti 
každého z nás za budoucnost planety 

- nechceme jen dostávat, ale učit se mít radost z dávání
- každé ráno 5 lidí uvádí, co planetě k Vánocům věnuje



Ježíšek planetě - tip na film, děti již znají
Když Yann Arthus-Bertrand, mezinárodně uznávaný fotograf a autor knihy The 

Earth From Above, potkal producenta Luca Bessona, dohodli se ti dva na 

vytvoření dokumentárního projektu o planetě Zemi. Cesta po 50 zemích světa je 

ódou na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a 

aktuálními tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o 

současných sociálních problémech a problémech životního prostředí. Exkluzivně 

„ze shora“ se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také 

nejponičenějších krajin – nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající 

cesta z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z 

amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do 

průmyslové Šanghaje a ještě dál. Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, 

kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, 

ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní 

vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního standardu, 

rozvoj vzdělání.(Festival francouzského filmu)



SPOLEČNÉ SNÍDANĚ

- zavádíme 1x měsíčně společnou snídani
- není to akce při ranním kruhu, ale v době klubu
- přibližně od 7:45 do 8:25
- můžete snídat s námi ;-)



BURZA?
NAPADLO NÁS :-)

- uspořádat burzu oblečení a sportovního vybavení
- pokud by měl někdo z rodičů chuť chopit se organizace
- prostory školy jsou k dispozici
- cílem je lepší využití odrostlých kousků
- předání vybavení na lyžák apod.



JAK SE OSVĚDČUJÍ PRŮVODKY
- dobíhá BLOK B
- aktuálně řešíme úplnost portfolií
- práce s časem a efektivita je velké téma

“Je toho fakt moc, nebo se mi nedaří být 
efektivní?”



RODIČOVSKÉ SDÍLENÍ

- setkání rodičů dětí z 1. stupně se bude konat na základě 
dotazníku 14. ledna 2019 od 16 hodin

- výstup ze setkání rodičů dětí z 2. stupně zašleme pro info 
i rodičům z 1. stupně ;-)



JARNÍ TRIPARTITY

TERMÍN:

- 24. a 25.4. 2019
- zohledníme zpětnou vazbu na podzimní tripartity



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- 17.1. 2019 se v Naší škole koná 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- začínáme prohlídkou ve 15:00 

hodin
- následuje beseda
- budeme rádi, když tuto informaci 

rozšíříte mezi své známé
- na webu vyvěsíme přihlašovací 

formulář



VÁNOCE

● ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ ODPOLEDNE NAŠÍ ŠKOLY
● KONÁ SE: 19.12. OD 13 DO 15 HODIN NA PARNÍKU
● DĚKUJEME ZA POMOC S OBČERSTVENÍM!
● vše důležité šlo Edookitem
● DÁLE DĚKUJEME ZA STROMEČEK PANÍ CÍCHOVÉ!
● k vánočním prázdninám jsme přidali ředitelská volna
● do školy jdeme 7. ledna 2019



HODINY S NÁMI TEĎ
Nyní můžete s námi na lekci :-)

Štěpánka: čeština - tady
Ivan: “Stejně jsou to jen tvoje pravidla, tak co!” - v 8.-9.
Kapík: matika - ve třídě 4.-5.
Zuzka: “proč učení bolí” - ve třídě 2.-3.


