20.TÝDEN (sudý)
TÝDENNÍ PLÁN
OD 15. LEDNA DO 19. LEDNA 2018
JMÉNO:_______________________
2. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK
ČTENÍ

PSANÍ
M
PRV
AJ

Souhlásky – opakování.
Uč. str. 36
PS str. 46,47,48,49,50
Diktát vět (ú,ů,u) - středa
Tatínku ta se ti povedla – mimočítanková četba
Na pátek - vlastní knihu a domácí čtení (čteme nahlas alespoň 2 str. A4)
z- opis slov a přepis básně.
Str. 23
Počítáme do 70. Hledáme více řešení.
PS str. 18,19,20,21
Naučte se násobilku 2,3 a 4 zpaměti.
Týden. Den má 24 hodin.
PS str. 34,35
House – test
Clothes (oblečení)

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. Tento týden ve středu bude odpolední vyučování – sportovní hry.
2. 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.
3. 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!
4. V úterý 23.1.2018 v době od 15.00 do 17.00 budou mít všichni učitelé ZŠ KONZULTAČNÍ
HODINY. Budou se týkat jenom těch rodičů a žáků, kteří budou pozváni nebo se předem domluví
s pedagogem o potřebnosti této konzultace. Je důležité, aby se jednání o prospěchu a chování
zúčastnili pedagog + rodič + dítě. Připomínáme také, že všichni pedagogové mají své pravidelné
konzultační hodiny (v rozsahu cca 2 hodiny týdně) průběžně po celý rok. Je však třeba se vždy
předem domluvit s učitelem mailem či telefonicky. Rozvrh pravidelných konzultací najdete na
školním webu nebo na nástěnce ve škole.
5. Ve středu 31.1.2018 dostanou žáci Výpis z vysvědčení za 1.pololetí a Hodnocení přístupu ke
vzdělávání a chování žáka. Tyto dva doklady dětem zůstávají.
6. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude také přerušen.
7. V pondělí 22.1.2018 proběhne další rodičovská kavárna – tentokrát na téma ŠKOLNÍ
ZRALOST - s Mgr. Podrázskou z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP Příbram). Beseda
začne od 16.00 h. v podkroví MŠ a je určena především pro rodiče dětí z mateřské školy. Mohou se
však zúčastnit i další zájemci o tuto problematiku. Vstup zdarma.

Lenka Řezáčová
třídní učitelka

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

podpis rodičů

