
Dopis 

 

Milí rodiče, milé děti, 

před námi je měsíc listopad a nás čeká spousta zábavy, ale i práce. Jelikož děti 

často bývají nemocné, vytvořila jsem plán na celý měsíc.  Budete takhle mít 

přehled, kam směřujeme a co nás čeká.  

V příštích dvou týdnech si ověříme, co jsme se naučili z ČJ a M. Na ČvS 

budeme pracovat v rámci projektů. Nezapomeneme i na práci v Teamsu, což 

se nám ještě určitě bude hodit. Vytvořila jsem team Třída 1M 4 a 1M5. Tam 

už najdete první jednoduché zadání.  

Před prázdninami jsem už oslovila některé z Vás, abychom se sešli na schůzce 
(rodič, dítě, učitel). V tomto režimu budeme pokračovat i po prázdninách, 
abychom se viděli se všemi. Smyslem této schůzky je zhodnotit první dva/tři 
měsíce nového školního roku, jak z pohledu dítěte, rodiče či učitele. Pro 
všechny je tento školní plný změn, proto jsme moc rádi, když si předáme 
informace v podobě, jak se dítě ve škole cítí, co mu jde, v čem tápe, co by 
chtěl zlepšit. .. 

S ohledem na minulý školní rok, kdy výuka probíhala z velké části pouze 
distančně, hodně pracujeme, ale i opakujeme učivo z loňského roku. Důvod je 
prostý, potřebujeme,  aby si děti látku z loňského roku pořádně zažily. 
Bohužel některé děti potřebují opakování v delším horizontu než ostatní. Z 
tohoto důvodu možná některým rodičům připadá, že děti mají najednou 
hodně učiva. Ráda bych všechny tímto ujistila, že postupuju dle RVP a hlavně 
s vědomím, že každé dítě má jiné potřeby.  

Dalším naším cílem je, aby se děti naučily správně hospodařit s časem a 
rozvrhly si své samostatné práce, projekty tak, aby nebyly ke konci týdne 
zahlceny. 

 Závěrem si dovolím říci, že s dětmi tvoříme pěkný tým, který se společně učí 
řešit každodenní radosti i starosti. Ráda bych všem poděkovala za spolupráci i 
zpětné vazby, které jsou pro naši souhru velmi důležité.  

 

S přáním pěkného dne 

Željka a Markéta 


