
 

2. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN  28. 6. – 30. 6. 2021 

JMÉNO:  39. 

 

Český jazyk Hry a procvičování v českém jazyce. Zápis do čtenářských deníků. Přinést si 
vlastní knihu. V pondělí budeme odevzdávat český jazyk a čítanku. V úterý 
odevzdáme klíčky od šatní skříňky. Odneseme si domů sešity, pracovní listy, věci 
ze skříňky. 

Matematika Opakování a procvičování učiva. Hry, doplňování, praktické slovní úlohy. 

Prvouka Hry v přírodě 

Anglický jazyk Opakování a procvičování slovní zásoby formou her. 

Výtvarná výchova  

Pracovní činnosti  

 

MOJE HODNOCENÍ 

   
Domácí úkoly nezapomněl/a jsem ani jednou jednou jsem zapomněl/a na DÚ nesplnil/a jsem v tomto týdnu 

úkoly 

Pomůcky měl/a jsem všechny pomůcky chyběla mi pouze 1 pomůcka  opakovaně jsem něco neměl/a 

Chování v hodině nevykřikoval/a jsem, 
nevyrušoval/a jsem, 
naslouchal/a jsem 

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

opakovaně jsem vykřikoval/a, 
bavil/a jsem se při vyučování, 
nedával/a jsem pozor  

Vztahy mezi spolužáky mluvil/a jsem slušně, nikomu 
jsem neublížil/a, pomáhal/a 
jsem ostatním, dodržoval/a 
jsem třídní pravidla 

jednou jsem se nechoval/a 
kamarádsky, 
jednou jsem porušil/a třídní 
pravidla 

opakovaně jsem porušoval/a 
třídní pravidla, odmítl/a jsem 
pomoc spolužákovi, nechoval/a 
jsem se kamarádsky 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. V pondělí 28.6. odevzdávání ČJ a čítanky, přinést čtenářský deník. V úterý děti odevzdají klíčky 
od skříňky. 

2. Děkuji za volbu do školské rady. Členem ŠR za zákonné zástupce byla zvolena J. Vondrová. 

3. Úterý 29.6. - cyklistika – závěrečné zkoušky pro 4. a 5. ročník. Přijede p. Schindlová (Policie ČR) 
a zároveň také poučí všechny žáky, jak se bezpečně chovat o prázdninách. 
Od 16:00 hodin – slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku na školní zahradě.  
Jste všichni srdečně zváni. 

4. Středa 30.6. – rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku, výuka končí v 8:45. 

5. Vážení rodiče, děkuji Vám za skvělou spolupráci během těchto dvou školních let, kdy jsem 
učila Vaše děti. Prožili jsme společně krásné chvíle, ale i nelehkou dobu a zvládli jste vše 
výborně. Přeji Vám krásné léto a hodně zdraví. 

Třídní učitelka: Věra Burianová            Podpis rodičů: 

 


