
POKYNY  K  VÝUCE    (2. ročník) 
 

Nosit každý den:  

Žákovskou knížku,  Informace rodičům,  Úkolníček 

Trhací blok (nechávat ve škole) 

 

Omluvenky 
 

- omluvenku zapsanou v Žákovské knížce musí žák odevzdat nejpozději do 
3 dnů po příchodu do školy 

- pokud má žák odcházet z výuky dřív, donese na lístku napsaný den, přesný 
čas a jestli půjde ze školy sám nebo si ho rodič vyzvedne 

 

Žákovská knížka - kontrola podepsaných známek každé pondělí 
 

Domácí úkoly  

- žáci si zapisují do Úkolníčku sami dle svých potřeb 

- na školním webu v záložce "Domácí úkoly" nebudou úkoly z ČJ a M, které 
se zadávají hned na druhý den, ostatní dlouhodobější úkoly a jejich termíny 
na webu zveřejňovány budou  

 

- v pátek žáci úkol z ČJ a M zpravidla nedostávají  
  
- psaní úkolů během školní družiny je možné pouze po domluvě s paní 

vychovatelkou 
 
Informace rodičům (fialový sešit) 

- do tohoto sešitu se vlepují informace o školních akcích a výletech, zapisují 
se zde i platby   

- je nutná pravidelná kontrola a podpis, který nám ve škole poskytuje 
zpětnou vazbu, že rodiče informace četli 

 

_____________________________ 

               podpis rodičů 

POKYNY  K  PŘEDMĚTŮM     (2. ročník) 
 

Posílám domů aktuální barevný přehled sešitů a učebnic, podle kterého si žáci 
mohou samostatně připravovat na další den.   
 

 

ČESKÝ JAZYK   -  domácí úkol 2x týdně  (pondělí, středa) 
 

Čtenářský deník = žáci si ve 2. ročníku založí vlastní sešit, do kterého si vždy 
napíší několik vět o přečtené knize (prosím o pomoc rodičů) 

- každý by měl svým spolužákům představit alespoň jednu přečtenou knihu za 
pololetí 

 
 

MATEMATIKA   -  domácí úkoly 2x týdně  (úterý, čtvrtek) 
 

- v penálu zatím nenosit kružítko - prosím rodiče, aby ho doma uschovali 
- do školy také nenosit ohebná pravítka, nedá se s nimi správně rýsovat 
 
 

PRVOUKA 
- hodnotí se především práce v hodinách - pracovní sešit, malé projekty 

- termíny případných úkolů budou na školním webu  

 
 

ZPĚVNÍK 
- pravidelně nosit na HV nebo si nechávat ve škole 
 
 

PORTFOLIO = desky se sadou eurofolií  

- slouží k zakládání projektů, prac. listů, písemek, diplomů a jiných prací, které 
si žáci chtějí ponechat do dalších let 

- zůstává ve škole, žáci si ho sami postupně doplňují  
 

 

 

 

_____________________________ 

                  podpis rodičů 


