20.TÝDEN (lichý)

TÝDENNÍ PLÁN
OD 15. LEDNA DO 19. LEDNA 2018
JMÉNO:_______________________
4. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN
ČESKÝ JAZYK
M
PŘ

VL
PČ + VV
AJ

Podstatná jména a jejich vzory UČ – str. 58 – 61
Opakovací písemná práce za I. pololetí
PONDĚLÍ - domácí čtení – (min. 20 stran za týden, A5 bez obrázků)
Práce s daty, Zlomky UČ – str. 53 – 56
Opakovací písemná práce za I. pololetí
Živočichové a rostliny na louce
UČ – str. 51 - 53
Test – opakování probraného učiva
Poznáváme kraje České republiky
UČ – str. 48 – 65
Test – opakování probraného učiva
(PČ) Zima – POMŮCKY: modelína (kufřík)
(VV) Pohádková postava - POMŮCKY: tužka, guma, pastelky
Test 3. lekce – přesunut z důvodu turnaje ve vybíjené
Are you the monkeys – (pg.24, 25)

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 nebude odpolední vyučování Sportovní hry (4., 5. třída) / Keramika.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude také přerušen.
6. 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!

Barbora Vaněčková
třídní učitelka

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

podpis rodičů

