2. ročník

ČESKÝ
JAZYK
ČTENÍ
PSANÍ
M
PRV
AJ

MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 20

7.1. - 11.1. 2019

ÚKOLY NA TENTO TÝDEN

JMÉNO:

20. týden

Pravopis slov s měkkými a tvrdými slabikami – doplňovací cvičení
Písmeno ě ve skupinách dě, tě, ně
UČ - str. 54 - 57
PS - str. 34 - 36
Na pondělí– přinést vlastní knihu, kontrola domácího čtení
Písmeno Y, y - opis slov, přepis básně (Comenia Script)
str. 28, 29
Počítáme do 60. Násobení 2, 3, 4 - procvičování. Pavučiny, děda Lesoň, parkety.
PS – str. 12 - 15
Rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny - prověřování znalostí
Zvířata v zimě
str. 28, 32
Food

Moje
sebehodnocení
Domácí úkoly

nezapomněl/a jsem ani jednou

1x jsem zapomněl/a na DÚ

nesplnil/a jsem úkoly v tomto týdnu

Pomůcky

měl/a jsem všechny pomůcky

chyběla mi pouze
1 pomůcka

opakovaně jsem něco neměl/a

Chování v hodině

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

přihodilo se mi, že jsem
vyrušil/a, ale hned jsem toho
nechal/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

Vztahy mezi
spolužáky

Informace pro rodiče:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ve středu nebude odpolední vyučování – keramické tvoření a sportovní hry.
Výtvarný kroužekse koná ve středu 9.1. 2019 od 13.30 – 15.00 hod.ve 2.třídě.
Domácí procvičování– pravidelné čtení dětí, pamětné odříkání násobků 2, 3 a 4. Procvičte s dětmi
základní znalost hodin (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá), roční období, měsíce v roce, dny v týdnu.
Prosím o potvrzení pozvánky na rodičovskou kavárnu- Piráti útočí aneb bezpečně na internetu
,
která proběhne v pondělí 14.1.2019 od 16.00 hodv podkroví MŠ. Děkuji
V pondělí 21.1.2019v době od 15.00 do 17.00 budou mít všichni učitelé ZŠKONZULTAČNÍ
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 učitelemmailem či telefonicky. Rozvrh pravidelných konzultacínajdete na
školním webu nebo na nástěnce ve škole.
Ředitelské volno- v pátek 8.2.2019bude mimořádné ředitelské volno z důvodu vícedenní
vzdělávací akce všech pedagogů školy
, která je součástí školního projektu OP VVV Učíme se spolu
a v pohodě. V tento den nebude v provozu ani ŠD a MŠ. Děkuji rodičům za pochopení. Mgr.Karel
Derfl, ředitel školy
Výtěžek z dobrovolného vstupného na Vánoční slavnosti 2018jsme se rozhodli opět věnovat 
Spolku
Ichtyóza, který pomáhá dětem s touto vrozenou nemocí. Děkujeme všem, kteří také přispěli, takže
jsme vybrali opravdu pěknou částku ve výši 7808,-Kč, kterou jsme již poslali na transparentní účet.

8.

Martina Joujová, třídní učitelka

podpis rodičů:

