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MŮJ TÝDENNÍ PLÁN č.
19

14.1. – 18.1. 2019

ÚKOLY NA TENTO TÝDEN

JMÉNO:

21. týden

Pololetní práce z českého jazyka - středa
Procvičování, opakování učiva - psaní i/y v koncovkách podstatných jmen.
Přímá řeč, věta uvozovací
První evropská kniha - kodex
Geometrie - trojúhelník - délky stran, obvod. Trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný - ramena, základna.
Krychlové stavby.
Zima v přírodě
Doprava v České republice - krátký test
Cestujeme po kulturních památkách a přírodních zajímavostech
Colin in Computerworld
Our world. Test - comparatives (porovnávání)

VV
PČ

Zimní tvoření z papíru - krmítko pro ptáky - nůžky, lepidlo, barevný papír- hnědý,
vata

Moje
sebehodnocení
Domácí úkoly

nezapomněl/a jsem ani jednou

1x jsem zapomněl/a

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

na DÚ

nesplnil/a jsem úkoly v tomto
týdnu

Informace pro rodiče:
1.

Odpolední vyučování - pondělí - pracovní činnosti - všichni. Středa - keramické tvoření - přihlášení

2.

Rodičovská kavárna- Piráti útočí aneb bezpečně na internetu, proběhne v pondělí 14.1.2019 od
16.00 hodv podkroví MŠ.
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
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.

3.

4.

5.
6.

Zlata Fillová, 
třídní učitelka

podpis rodičů:

