TRIEDNA KNIHA

pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej
základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C
a pre žiakov s viacnásobným postihnutím
vzdelávaných podľa IVP

OSZTÁLYKÖNYV

a speciális alapiskolák előkészítő, C variáns
mentálisan sérült gyermekek 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló,
halmozottan sérült tanulók számára

171 sk+mad MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2020

Trieda:
Osztály:

.........................................................

Školský rok:
Tanév:

............................/............................

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
Osztálykönyv a speciális alapiskolák előkészítő, mentálisan sérült gyermekek C variáns 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló, halmozottan sérült tanulók számára

Názov školy- Az iskola neve: ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

TRIEDNA KNIHA

pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej
základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C
a pre žiakov s viacnásobným postihnutím
vzdelávaných podľa IVP

OSZTÁLYKÖNYV

a speciális alapiskolák előkészítő, C variáns
mentálisan sérült gyermekek 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló,
halmozottan sérült tanulók számára
Trieda:
Osztály:

...................................................

Ročník:

....................................................

Évfolyam:

....................................................

Školský rok:

........................ / ........................

Tanév:
Začiatok školského roka dňa:

....................................................

A tanév kezdete:

....................................................

Koniec prvého polroka dňa:

....................................................

Az első félév vége:

....................................................

Koniec druhého polroka dňa:

....................................................

A második félév vége:

....................................................

odtlačok pečiatky školy
az iskola bélyegzője

...........................................................
riaditeľ školy
az iskola igazgatója

...........................................................
triedny učiteľ
osztályfőnök

.................................................................................................................................
ostatní učitelia a asistenti učiteľa
további tanítók, pedagógiai asszisztensek
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Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
Osztálykönyv a speciális alapiskolák előkészítő, mentálisan sérült gyermekek C variáns 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló, halmozottan sérült tanulók számára

Hospitácia v triede - Óralátogatások az osztályban
Dátum

Vyučujúci
Oktató

171 sk+mad MŠVVaŠ SR / od 01. 09. 2020

Predmet
Tantárgy

Podpis alebo meno a priezvisko hospitujúceho
Az órát látogató aláírása,vagy utó- és családneve

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
Osztálykönyv a speciális alapiskolák előkészítő, mentálisan sérült gyermekek C variáns 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló, halmozottan sérült tanulók számára

Jednotlivé predmety vyučujú - Az egyes tantárgyakat oktatják
Vyučovací predmet
Tantárgy
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Kommunikációs készség fejlesztése
Rozvíjanie sociálnych zručností
Szociális készségek fejlesztése
Rozvíjanie grafomotorických zručností
Grafomotoros készségek fejlesztése
Matematika
Matematika
Informatika
Informatika
Vecné učenie
Környezetismeret
Etická výchova/Náboženská výchova/ Náboženstvo
Etikai nevelés/ Vallási nevelés/ Vallásoktatás

Pracovné vyučovanie
Munkára nevelés
Hudobná výchova
Zenei nevelés
Výtvarná výchova
Képzőművészeti nevelés
Zdravotná telesná výchova
Gyógytestnevelés

Skratka
predmetu
A tantárgy
rövidítése

Meno a priezvisko vyučujúceho a údaje, odkedy predmet vyučuje
Az óraadó tanár utó- és családneve, mikortól tanítja a tantárgyat

RKS
RSZ
RGZ
M
I
VU
EV NV N
PV
HV
VV
ZTV
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Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
Osztálykönyv a speciális alapiskolák előkészítő, mentálisan sérült gyermekek C variáns 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló, halmozottan sérült tanulók számára

..................................... školský týždeň od ............................................................... do .................................................................
..................................... tanítási hét ........................................................................ - t . l ............................................................-ig
Stav žiakov: ........................ chlapcov, ........................ dievčat, ........................ všetkých.
Tanulói létszám:
fiú,
lány,
összlétszám.
Neprítomní - Hiányzók
Dátum

Vyučovací predmet a činnosť
Tantárgy és tevékenység

Meno a priezvisko žiaka:
A tanuló utó-és családneve

Vyučovací predmet a činnosť
Tantárgy és tevékenység

Meno a priezvisko žiaka:
A tanuló utó-és családneve

Vyučovací predmet a činnosť
Tantárgy és tevékenység

Meno a priezvisko žiaka:
A tanuló utó-és családneve

Vyučovací predmet a činnosť
Tantárgy és tevékenység

Meno a priezvisko žiaka:
A tanuló utó-és családneve

Vyučovací predmet a činnosť
Tantárgy és tevékenység

Meno a priezvisko žiaka:
A tanuló utó-és családneve

Poznámky (exkurzie, vychádzky, slávnosti a iné):
Feljegyzések (tanulmányi, és egyéb kirándulások, ünnepségek, stb.):

Zameškané hodiny:
Mulasztott tanórák:

ospravedlnené:
igazolt:
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neospravedlnené:
igazolatlan:

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP
Osztálykönyv a speciális alapiskolák előkészítő, mentálisan sérült gyermekek C variáns 1 - 10. osztálya számára
és individuális oktatási program szerint tanuló, halmozottan sérült tanulók számára

