LEDEN 2021 (19. - 22. týden)

KOMENTÁŘ A DOPORUČENÍ
TÝDEN

PŘEDMĚT

CO MÁM UMĚT

Správně píši slova se skupinami dě, tě, ně.
Správně píši slova se skupinami bě, pě, vě.
Dotáhnu do konce alespoň jeden vlastní příběh v Dílně psaní.

ČESKÝ JAZYK

Vyznačuji barevně důkazy pro odpovědi ve čtení s porozuměním.
Věty píši bez chyb. Pro jistotu používám Pomocníka.
Mé psací písmo má správný tvar, sklon i výšku. Píšu úhledně.
Dodržuji všechna pravidla Dílny čtení
Při Dílně čtení s úkolem pracuji podle zadaných kritérií.
Do svého Kulturního deníku vytvořím alespoň jeden záznam o
přečtené knize podle zadaných kritérií.
Vedu si záznamy o svém každodenním hlasitém čtení.

MATEMATIKA

Bezchybně počítám do 100, kdykoliv potřebuji, využiji počítadlo.
Na konkrétních situacích násobím 2, 3, 4 a 5.
Vytvořím různé střihy pro krychli a jeviště.
Vyřeším dětský park.

PRACOVNÍ DOVEDNOSTI

ANGLIČTINA

OSTRUŽINKA

Dodržuji pravidla pro rýsování.
Splním všechny Ostružinkovy úkoly.
Má práce je přehledná, takže podle své knihy mohu učit ostatní.
Rozumím všem šesti částem obličeje (face, hair, eyes, nose, ears,
mouth). Umím je i říkat.
Bezchybně podle předlohy píšu anglická slova.
Popíšu barvu svých očí a vlasů vazbou "I've got ... ..."
Při společné práci pokaždé přemýšlím nad položenou otázkou a
vždy mám připravenou odpověď, když dostanu slovo.
Při práci ve skupině naslouchám ostatním a přispívám svými
nápady.
Při samostatné práci se nedám vyrušit. Když to potřebuji, použiji
pomůcky nebo semafor.
Pracuji podle svého plánu, během týdne zodpovědně vypracuji
všechny samostatné úkoly.
Dodržuji "Školní desatero".

VYSVĚTLIVKY

V cíli. Zvládám.
Na cestě. Daří se častěji, ale ještě ne pokaždé. Bez tréninku to stále ještě
nepůjde.
Na cestě. Začíná se dařit, ale je zapotřebí hodně trénovat.
Na startu. Zatím se nedaří. Je potřeba hodně (nejlépe denně) trénovat.
Nebyla příležitost k tréninku. anebo Nebylo podle čeho hodnotit.
Absence

ZÁVĚREČNÉ
19 20 21 22 HODNOCENÍ

19. týden

20. týden

21. týden

22. týden

