19.TÝDEN (lichý)
TÝDENNÍ PLÁN
OD 8. LEDNA DO 12. LEDNA 2018
JMÉNO:_______________________
2. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN
ČESKÝ JAZYK
ČTENÍ
PSANÍ
M
PRV
AJ

Souhlásky – tvrdé a měkké.
PS str. 41,42,43,44,45
Cvičný diktát vět (ú,ů,u) - středa
Kuba nechce číst – mimočítanková četba
Na pátek - vlastní knihu a domácí čtení (čteme nahlas alespoň 2 str. A4)
Z- opis slov a přepis básně.
Str. 22
Počítáme do 60. Násobíme šesti.
PS str. 14,15,16,17
Naučte se násobky 4 a násobilku 2 a 3 zpaměti.
Rok se skládá z měsíců..
PS str. 32,33
In the house. Rooms, song

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. Výtvarný kroužek pro děti z 1. a 2. třídy se koná v pondělí 8.1.2018 od 13,30 do 15,00 hod.
2. Tento týden ve středu bude odpolední vyučování – keramické tvoření.
3. Dne 18.1.2018 se uskuteční pro zájemce od 16.00 hod. „Pohodové čtení“ dětí se svými rodiči.
Vezměte si s sebou vaší oblíbenou knihu a dobrou náladu.
4. V sobotu 24. února 2018 proběhne DĚTSKÝ KARNEVAL, který pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ
a MŠ Chraštice. Již teď prosíme všechny rodiče, zda by nám pomohli se sháněním sponzorů na
zajištění programu, odměn a tomboly pro děti. Děkujeme!
5. Chcete-li mít pravidelné informace o aktuálním dění ve škole, přihlaste se k odběru novinek na
školním facebooku: www.facebook.com/zschrastice.

Lenka Řezáčová
třídní učitelka

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

podpis rodičů

