Závěrečná zpráva o činnosti metodického sdružení 4. – 5. tříd ve
školním roce 2018-2019
Vyučující: 4. ročník - 3
5. ročník - 3
Metodické sdružení pracovalo podle plánu na rok 2018-2019
 Plán byl průběžně plněn, během roku byl doplňován a aktualizován
 Průběžně byla prováděna kontrola plnění standardů a dodržování
tematických plánů
1.









Pedagogická činnost
Tvorba tematických plánů
Řešení výukových a výchovných problémů žáků
Zadávání srovnávacích prací pro jednotlivé ročníky – český jazyk,
matematika
Spolupráce uvádějících učitelek se začínajícími
Spolupráce učitel – asistent ve třídách
Spolupráce se speciální pedagožkou – tvorba IVP a ZPO, se speciální
psycholožkou a s výchovnou poradkyní.
Počet žáků přijatých na gymnázia: 10 – z 5. A – 7, z 5. B -2, z 5. C - 1
Matematické soutěže:
 Pythagoriáda: okresní kolo – žákyně 4. A - 1. místo, žákyně 5. B 6.
– 11. místo.
 Matematický klokan: zúčastnily se všechny 4. i 5.třídy
 Logická olympiáda: žákyně 4. A - 3. místo v krajském kole, postup
do celostátního kola na Pražském hradě – 18. místo.
 Matematická olympiáda: postup do okresního kola – 2 žáci z 5. A,
jedna žákyně z 5. A obsadila v okresním kole 2. místo
 Kormat – 2 žáci třídy 4. B absolvovali všechna 3 kola


Recitační soutěž – v kategorii mladších dětí v obvodním kole získal 1.
místo žák 4. A
 Exkurze do Environmentálního centra v Krsech ve Zwieselu - zaměření
na alternativní zdroje energie, na vznik života na Zemi a propagace
zdravého životního stylu
 Besedy v obvodní knihovně - velmi kvalitně připravené programy,
zajímavé metody a techniky
 Pěvecká soutěž – Karlovarský skřivánek

 Dopravní výchova – besedy s Městskou policií na téma „Bezpečně
v dopravě“ – velmi zajímavě zpracované téma bezpečnosti v dopravě; opět
probíhal praktický výcvik 4. a 5. tříd na dopravním hřišti

 Plackohraní – výroba upomínkových předmětů v rámci pracovních činností
 Exkurze do Plzeňského podzemí – 4. ročníky
2. Kulturní a společenské akce
 Divadlo Alfa
 Divadlo Pluto – program ke 100. výročí narození M. Horníčka „A co
divadlo, pane Horníčku?“
 Filmová představení v Cinema City Plaza
 Pivovarské muzeum – Zapomenutá řemesla – žáci 4. ročníku v rámci
technického grantu

 Rosteme s knihou – akce v rámci 1. mezinárodního knižního veletrhu a
literárního festivalu v plzeňském DEPU2015 - beseda se spisovatelkou
Oldřiškou Ciprovou
 5. třídy – výstava 100py - sto let republiky očima pěti generací
 Národopisné muzeum – Vánoční dílny– velmi pěkný aktivizační program
 Výlet do Prahy, divadlo Broadway
 Pravěk – projekt Západočeského muzea
 Cimbálová skupina Réva – výchovný koncert

3. Sportovní akce










Preventan Cup - vybíjená chlapci – okresní kolo 6. místo
Pohár hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu
Florbal – Krajské finále ČEPS CUP 2017/18 – 2. místo
Organizace plaveckého a bruslařského výcviku
Dopravní soutěž mladých cyklistů - družstvo 5. A – 4. místo v okresním
kole
Vybíjená – 4. místo smíšené družstvo 5. tříd
Mc Donald´s Cup - okresní kolo – 5.místo
Aquatlon – ve své kategorii získala 1. místo žákyně 5. A
Účast na akci Festival sportu projektu Nadace sportující mládeže

4. Projekty
 Záložka do knihy spojuje školy – projekt 4. a 5. ročníků
 Miss záložka

 Co nám šeptá listí - čtenářská gramotnost – soutěž o nejlepší čtenáře a
ilustrátory zakončena hravým programem pro rodiče s dětmi v atriu
školy – financováno z grantu

 Techmania - umožňuje interaktivní výuku - nenásilnou formou získávají
děti technické znalosti - vždy se velmi těší
 Lesní pedagogika - Arboretum Sofronka - fundovaný výklad Ing. Kaňáka
- skupinová práce - hravá, soutěživá forma - velmi přínosné

 Ovoce do škol
 Mléko do škol
 Den Země – v rámci ekologické výuky jsme se zapojili do projektu Ukliďme
Česko, dobrovolnické úklidové akce, 4. třídy byly na exkurzi v čistírně
odpadních vod – velmi poučná akce

 Den zdraví – „Prevence kouření hravě aneb Emil není s Retkou kamarád“ výukový program Státního zdravotního ústavu pro 4. třídy, 5. třídy –
prevence kouření – „Normální je nekouřit“
 Řemeslo má zlaté dno
 Moje cesta na svět - projekt o vzniku života, prenatálním vývoji a narození –
organizováno Národní iniciativou pro život /NIŽ/ - páté třídy
 Bubny do škol - projekt zaměřený na problematiku pohřešovaných dětí pod
záštitou Policie ČR

5. Ostatní





Úspěšný předškolák - seznámení předškoláků s prostředím školy
Zápisy do prvních tříd
Školní akademie – velmi zdařilá vystoupení skupin žáků i jednotlivců
Májový pochod - pomoc ŠD při organizaci

Závěr: Školní rok 2019-2019 proběhl podle RVP v souladu s
tematickými plány. Výuka byla koordinována v paralelních třídách. Byly
zadávány srovnávací práce a konzultovány vzdělávací i výchovné
problémy.

Nadaným žákům byla umožněna účast v mnoha vědomostních soutěžích.
Především v matematických olympiádách se umístili velmi dobře.
Slabším žákům a jejich rodičům byla nabízena spolupráce se speciální
pedagožkou, psycholožkou a výchovnou poradkyní, popř. pedagogická
podpora a IVP.
Ve sportovních soutěžích žáci postupovali do krajských kol.
Jako velmi zdařilou hodnotíme Školní akademii, kde vystoupila řada žáků
4. a 5. tříd se svými vystoupeními.
Celkově hodnotíme školní rok 2018-2019 jako úspěšný.
Zapsala: Mgr. Jaromíra Kozáková
předsedkyně MS

