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 Prozatím není možné, aby proběhla rodičovská schůzka s osobní účastí rodičů ve škole. 
Během uzavření školy jsme práci dětí také hodnotili, známky získané v tomto období nemají 
ale plnohodnotnou vypovídající hodnotu. V měsíci prosinci budeme teprve sbírat známky za 
jednotlivé samostatné práce dětí a ty budou započítávány do klasifikace. Teprve v lednu 
budeme mít lepší přehled o znalostech všech žáků. Během ledna určitě proběhnou 
konzultace o prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. V případě potřeby mohou rodiče 
kontaktovat jednotlivé učitele buď mailem nebo telefonicky i během prosince a probrat 
jakýkoliv dotaz.

 Ve škole zařazujeme do výuky nově pořízené tablety a nové stolní počítače, které pracují 
s Win10 a jsou našimi velkými pomocníky ve výuce informatiky, angličtiny, ale i češtiny a 
matematiky.

 V naší přírodní zahradě jsme společně poprvé rozsvítili nově vysazený smrk. V souladu 
s ochranou přírody jeho osvětlení zajišťuje solární energie. Bohužel ho letos nemůžeme 
rozsvítit společně s rodiči a veřejností vánočním vystoupením a koledami, určitě si ale takovou 
příležitost najdeme, až se zase budeme moci všichni scházet.

 Jako vloni i letos budeme každý den zahajovat společnou ranní adventní schůzkou v podkroví  
a po svačině si denně jeden z žáků rozbalí balíček ze školního adventního kalendáře. 
Podmínkou bude, že přednese jakoukoliv básničku, kterou si sám vyhledá a naučí se ji 
zpaměti. Vánoční a zimní tematiku básniček upřednostňujeme. 

 V pátek 4. 12. zařadíme projektový den – Adventní čas, vánoční tradice. Žáky čeká mikulášská 
nadílka.

 Měsíc prosinec bude zaměřený především na intenzivní výuku a doplňování vědomostí. Výuka 
v hodinách TV a HV bude nahrazena buď krátkým pobytem venku nebo zařazením 
procvičování v hlavních předmětech.

 V pondělí 21. 12. zařadíme další projektový den zaměřený na čtenářskou gramotnost. 
Dramatizace pohádky B. Němcové „O dvanácti měsíčkách“, další pohádky a knihy                   B. 
Němcové, životopis autorky, kraj jejího dětství, 200. výročí jejího narození – to bude téma 
projektového dne.

 Na úterý 22. 12. připravujeme třídní vánoční besídku se společným občerstvením, s dárečky 
pro kamarády, s překvapením pod stromečkem a s pohádkou.

 Provoz ZŠ v prosinci trvá do 22. 12. 2020. V tento den končí ve 12. 45 hod. - po obědě. 
Odpolední školní družina není v provozu.

 Vánoční prázdniny trvají od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Ve škole se opět sejdeme v pondělí   4. 
1. 2021.  

PŘEJEME VÁM POKLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS A KRÁSNÉ NADCHÁZEJÍCÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY.


