2. ročník
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MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č. 21

14.1. - 18.1. 2019

ÚKOLY NA TENTO TÝDEN

JMÉNO:

21. týden

Procvičování - pravopis slov, doplň. cvičení (i/y, dě, tě, ně, ú, ů
UČ - str. 57 - 59
PS - str. 37
Na pondělí– přinést vlastní knihu, kontrola domácího čtení
Písmeno n, Ň, ň - opis slov, přepis básně (Comenia Script)
str. 30, 31
Počítáme do 60. Násobky čísla 5 a 6. Násobení 2, 3, 4 - procvičování.
PS – str. 15 - 17
Rok - měsíce, charakteristika
Zvířata v zimě
str. 32, 33
Test - food, drinks, school.
Gingerbread boy - story

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.
8.

V pondělí 14.1.2019 od 16.00 hod. zveme rodiče a dětina rodičovskou kavárnu- Piráti útočí aneb
bezpečně na internetu, která se bude konat v podkroví MŠ.
Ve středu bude odpolední vyučování 
– keramické tvoření a sportovní hry.
Domácí procvičování– pravidelné čtení dětí, pamětné odříkání násobků 2, 3, 4, 5. Procvičte s
dětmi základní znalost hodin (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá), roční období, měsíce v roce, dny v týdnu.
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.
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
Ve čtvrtek 31.1.2019dostanou žáci Výpis vysvědčení za 1.pololetía Hodnocení chování a přístupu
ke vzdělávání.
V pátek 1.2.2019budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Martina Joujová, třídní učitelka

podpis rodičů:

