1.TÝDEN
TÝDENNÍ PLÁN
OD 4 . ZÁŘÍ DO 8. ZÁŘÍ 2017

lichý

JMÉNO:_______________________
5. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN
Pondělí
Úterý
ČESKÝ JAZYK

M
AJ
PŘ
VL

Slavnostní zahájení nového školního roku. Předpokládaný konec do 9:30 hodin
První 2 hodiny - třídnické hodiny, dále výuka dle rozvrhu.
Středa – přinést knihu, kterou jsem o prázdninách přečetl
Opakování učiva 4. ročníku - PS str. 4
Uč. str. 6, 7
Opakování po prázdninách
UČ - str. 5,6,7
Opening lessons – rules, singing, language games
Unit 8 – It´s snowing.
Úvodní hodina, seznámení s učivem
Úvodní hodina, seznámení s učivem

Moje sebehodnocení:
Domácí úkoly
Pomůcky
Chování v hodině

Vztahy mezi
spolužáky

nezapomněl/a jsem ani
jednou
měl/a jsem všechny
pomůcky
nevykřikoval(a) jsem
nebavil/a jsem se
naslouchal/a jsem
nevyrušoval(a) jsem
mluvil/a jsem slušně
nikomu jsem neublížil/a
pomáhal/a jsem ostatním
dodržoval/a jsem pravidla

1x jsem zapomněl/a
na DÚ
chyběla mi pouze
1 pomůcka
přihodilo se mi, že jsem
vyrušil/a, ale hned jsem
toho nechal/a

nesplnil/a jsem úkoly v tomto
týdnu
opakovaně jsem něco
neměl/a
opakovaně jsem vykřikoval(a)
bavil/a jsem se
nedával/a jsem pozor

1x jsem se nechoval/a
kamarádsky
1x jsem porušil/a třídní
pravidla

opakovaně jsem porušoval/a
kamarádské chování
odmítl/a jsem pomoci
spolužákovi

Informace pro rodiče:
1. Zaplaťte, prosím, za pracovní sešity částku 372,- Kč do pátku 8.9.2017.
Dále prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky do ŠD, do ŠJ, aktualizaci dotazníku a podepsání
souhlasu s povinně volitelnými předměty. Obratem odevzdejte. Děkuji.
2. Dne 29.9. 2017 bude ředitelské volno
3. Informace o školním roce 2017-2018 a jeho organizaci si přečtěte ve Školním zpravodaji, který
žáci dostali ve pondělí 4.9.2017. Doporučujeme vám se s obsahem tohoto zpravodaje podrobně
seznámit a ponechat si jej, neboť tyto pokyny platí pro celý školní rok. Případné novinky, aktuální
informace nebo změny najdete vždy v těchto týdenních plánech, které budou žáci dostávat
každý pátek nebo je najdete také na školním webu www.zschrastice.cz.
4. Tento týden nebude odpolední vyučování.
Pravidelné informace o aktuálním dění ve škole najdete také na školním facebooku:
www.facebook.com/zschrastice.
Přeji všem úspěšný a klidný školní rok 2017-18!

Lenka Zlochová
třídní učitelka

............................................

podpis rodičů

