
Týdenní plán od 24.10. do 25.10.2016

 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

25.10. proběhne ve škole workshop s grafikem Milošem Slámou (3. a 4. vyučovací hodina), 
děti, které neplatily 200,- Kč do třídního fondu, ať si prosím přinesou 50,- Kč.
26.-27.10. podzimní prázdniny
28.10. státní svátek 

Předmět Učivo

Český jazyk Podstatná jména – rod, číslo a pád.
PS do str. 16.

Psaní TV vysílání – jeden z tří svátků – dušičky, halloween nebo 28. říjen.

Matematika Písemné odčítání – UČ str. 25, PS str. 21.

Prvouka 28. říjen, Halloween, „dušičky“...

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím určit u podstatného jména číslo 
(jednotné, množné), rod (ženský, mužský, 
střední) a pád.

     



Předmět Učivo Sebehodnocení

Matematika Začínám chápat, jak se písemně odčítá, 
vypočítám první jednoduché příklady.

     

Prvouka Vím, co je halloween a „dušičky“, také vím,
co se slaví 28.října.

     

Informace pro rodiče:
               Milí rodiče,
- v termínu od 31.10. do 3.11.2016 bude přistaven ke škole kontejner na papír, děti mohou nosit do školy nepotřebný sběrový 
papír.
- Někteří z Vás nemohli přijít na hromadnou třídní schůzku. Rozhodla jsem se sem přidat alespoň v krátkosti pár bodů, na které 
přišla řeč:
- Několik nejbližších akcí:
1.11. Halloween ve škole – celoškolní akce, příchod v kostýmech.
11.11. Martinská slavnost – v 17:00 vyjde průvod od školek na školní hřiště, na které přijede Martin na koni.
18.11. Ředitelské volno.
27.11. Vánoční zpívání na návsi v Deblíně, rozsvěcování vánočního stromu.
5.12. Mikuláš ve škole, „Čertovský šplh“.
9.12. Vánoční jarmark – bude nabídka dílniček, děti dostanou přesnější informace a přihlášky do dílniček.
- Ve škole je zřízeno „Školní poradenské centrum“, budou vypsány konzultační hodiny:
Mgr. Michaela Walsbergerová – výchovný poradce – středa 15:00-16:30
Mgr. Jolana Žádníková – speciální pedagog – čtvrtek 13:00-14:00
Mgr. Renata Kloubová – metodik prevence – pondělí  13:15-14:15
Mgr. Pavlína Rohanová – poradce pro volbu povolání – dle individuální domluvy
- Budeme vybírat na papírové ručníky do tříd 40,- Kč/žák (z hygienických důvodů již nesmí být ve třídě látkové ručníky).
- Budeme procvičovat násobilku, dětem zpaměti moc nejde, prosím ve volných vhodných chvilkách procvičovat i doma (např. 
internetové stránky www.matematikahrou.cz,  skolakov.eu...).
- Co se týče čtení, máme každý čtvrtek čtenářskou dílnu, děti mají mít svoji knížku, kterou postupně čtou a pak plní úkol.
- Dále máme novou čtenářskou aktivitu – čtenářské bingo, kdy si děti poté, co si knížku doma (ve škole, v družině, kdekoli) 
přečtou a odprezentují nám ji, vyškrtnou políčko na své bingotabulce.
- Hlavní témata, kvůli kterým jste schůzku chtěli, a kvůli kterým pak přišla i paní ředitelka se svým vysvětlením, bylo:
        slovní hodnocení x známkování (momentálně je v ŠVP slovní hodnocení pro 1.-4. ročník, zůstává i nadále, u hlavních písemek 
bude pro přehled, jak si děti vedou, uvedena procentuální úspěšnost), 
        sezení ve skupinkách (je to kvůli spolupráci v centrech, na důležité testy si děti staví mezi sebe bariéry, které zatím stačí,
v nouzi bychom lavice „rozhodili“ - navíc děti nesedí celou hodinu v lavicích a skupiny se mění losováním), 
        chybějící učebnice angličtiny (angličtinu měl učit původně někdo jiný, ale nyní jsou učebnice objednané, avšak ještě 
nepřišly),
        elektronické žákovské knížky (v době, kdy čtete tento plán, už by měl mít každý z Vás na e-mailu přihlašovací údaje, zatím 
paralelně po přechodnou dobu budeme používat i papírové žákovské knížky; pokud Vám přihlašovací údaje nepřišly nebo se vyskytl
u žákovské knížky Vašeho dítěte nějaký problém, dejte prosím vědět, ať to napravíme).
                   Děkuji za pozornost a přeji dětem, ať si užijí krátký prázdninový odpočinek!

                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

Co se mi tento týden líbilo nebo podařilo:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

http://www.matematikahrou.cz/

