2.TÝDEN (sudý)
TÝDENNÍ PLÁN
OD 11. ZÁŘÍ DO 15. ZÁŘÍ 2017
JMÉNO:_______________________
3. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN
ČESKÝ JAZYK
ČTENÍ
PSANÍ

M

PRV
PČ + VV
AJ

Opakování učiva 2. ročníku
Poprázdninová – Samohlásky, souhlásky, měkké, tvrdé souhlásky
Uč. str. 8-13 Ps str. 6-7
Umím psát na cestách - Písmeno m
str. 3
Opakování učiva 2. ročníku
Slovní úlohy. Obsahy, obvody, části, krychlová tělesa
Připravte, prosím, dětem pravítka na rýsování a ořezanou tužku. Děkuji
Uč. str. 7-9
Sestavujeme plán třídy
Sestavujeme plán ulice
(PČ) Záložka – POMŮCKY: pastelky, fixy
(VV) Plavba po moři - POMŮCKY: tempery, ubrus, kelímek, štětec, tužka
Who ´s this? (pg. 5 – 7)
Numbers

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. V pondělí 18.9.2017 jedeme do divadla Příbram na představení Ať žijí duchové.
Prosím o zaplacení 120,- Kč (50,- Kč vstupné, 70,- Kč doprava). Představení začíná v 8.30 hod.,
odjíždět od školy budeme v 7.45 hod., proto je třeba, aby žáci jeli v tento den do školy prvním
autobusem. Návrat v 10.35 hod a výuka pokračuje dle rozvrhu.
2. Prosím o vyplnění a podepsání Záznamníčků (1. strana)
3. Přihlášky na kroužky, prosím, vyplňte a odevzdejte během příštího týdne.
4. Dne 29.9.2017 bude ředitelské volno.
5.Tento týden bude odpolední vyučování sportovní hry.

Zlata Fillová
třídní učitelka

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

podpis rodičů

