2.TÝDEN
TÝDENNÍ PLÁN
OD 11. ZÁŘÍ DO 15. ZÁŘÍ 2017

sudý

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

M
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Opakování – vyjmenovaná slova, přímá řeč
Uč. str. 8-10
PS str. 5, 6
Písanka str. 2
Čítanka str. 12, 13
Opakování po prázdninách – pavučiny, krokování, děda Lesoň
UČ - str. 7,8,9
The weather (pg. 57 – 59)
Song, game
Člověk a příroda, neživá příroda a život
Opakování ze 4. ročníku – Sluneční soustava, co už víme z historie

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. Prosím o vyplnění a podepsání Záznamníčků (1. strana)
2. Dne 29.9. 2017 bude ředitelské volno
3. 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.
4. Tento týden budou ve středu pracovní činnosti.
5. Přihlášky na kroužky, prosím, vyplňte a odevzdejte během příštího týdne.
Pravidelné informace o aktuálním dění ve škole najdete také na školním facebooku:
www.facebook.com/zschrastice.
Děkuji všem rodičům za rychlou úhradu PS!

Lenka Zlochová
třídní učitelka

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

podpis rodičů

