
SETKÁNÍ 9.10. 2019
náš start, adaptace, učení, hodnocení, výjezdy...



PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI SE STĚHOVÁNÍM, 
S VYBAVOVÁNÍM ŠKOLY A DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU!



BEZPEČNOST V AREÁLU
● prosíme, abyste nezajížděli až ke škole auty
● nastávají skutečně nebezpečné situace
● děti je možné vyložit u brány
● požádali jsme dopravní oddělení MČ Praha 10 o značku

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!



JAK SE MÁME, JAK VYPADÁ DEN...
● každý den začínáme ranním kruhem
● děti velmi dobře spolupracují, jedeme podle rozvrhu
● o velké přestávce chodíme ven
● na oběd chodíme společně ve dvou možných 

časových termínech
● společně pracujeme na revizi práv a povinností 



RANNÍ KRUH
● od 8:30 začínáme společným setkáním celé školy
● omlouváme se v případě, že někdo přijde pozdě
● každý den si říkáme, jaký máme cíl a plán
● na ranním kruhu se představují ostatním nové děti v rámci tzv. Klíčků 

ke škole (přijímací zkouška složená z řady úkolů)



CO SE DĚJE VE VĚKOVKÁCH
1.,2.,3. - adaptace v nové skupině (1.-2.), propojování věkovek ve společných 
předmětech TV, Studio V, Studio H, první část vyučování - intenzivní práce na 
čtení, psaní a počítání, 

4.-5. - adaptace v nové skupině, výuka dle rozvrhu

6.-7. - probíhá výuka dle rozvrhu, šestka se adaptuje na druhostupňový režim, 
sedmička “jede” 

8.-9. - probíhá výuka dle rozvrhu, rozptylujeme obavy z přijímacích zkoušek



KROUŽKY
- pracujeme na seznamu nabídky kroužků
- pošleme v historicky krátké době - s termíny a cenami
- spolupráce s INNP pokračuje - bude součástí nabídky



VÝCHOVNÁ DRAMATIKA
- v každém ročníku je 1 hodina týdně - novinka letošního roku :-)
- cílem je práce s kolektivem, kultivace projevu, trénink řešení konfliktů a 

zvládání emocí
- forma her a cvičení, využívání prvků jednoduché dramatizace



CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
VÝJEZDY

6.-9. Výjezd na jednu noc u příležitosti 30.výročí Sametové revoluce.

Poznáme veksláky, underground, bony, disidenty, studenty a stbáky!

4.-5. Plánujeme vyjet na dvě noci do přírody (4.-6.11.)

1.-3. Psychicky se začínáme chystat na zimní přespání ve škole



CO PLÁNUJEME V ROCE
LYŽAŘSKÉ KURZY

- plánujeme lyžování pro celou školu, termíny v lednu

VÝJEZDY

- plán na celý rok
- návaznost na učivo

ZÁVĚREČNÁ AKCE

- souvislost se splněnými průvodkami


