Poznámky
24.2. Neustále má nemístné poznámky a pokřikuje během výuky na ostatní.
26.2. Pozdní příchod do hodiny o 10 minut. Drzé chování, neustále si dopisuje s K.
4.3. Bez dovolení si přesedá z místa na místo. Schválně zavře dveře, když vidí, že
vcházím.
10.3. O přestávce po sobě s K. hážou sáčky s vodou – ve třídě je potopa. Bez dovolení se
sbalí a odejde ze třídy pro hadr.
Nenosí pomůcky, v hodině úmyslně nepracuje a ruší ostatní.
17.3. Během hodiny neustále pokřikuje na ostatní a hází fixy po třídě. Celou hodinu
otočená dozadu.
18.3. Bez dovolení se prochází po třídě, vykřikuje.
18.3. VV: Nepracuje, čte si článek, na napomínání nereaguje.
31.3. Během hodiny nepracuje a baví se.
7.4. Celou hodinu, vyrušuje, nepracuje, je otočená do třídy a pokřikuje na ostatní
spolužáky. Neustále jsem obtěžována jejími hloupými poznámkami.
5.5. Vyrušuje. Má drzé řeči. Nepíše úkoly.
6.5. VV: Je velice drzá. Ve vyučování ji nechci pustit na WC a hnusným tónem oponuje,
že se prý „pochčí“ a mám jít od její lavice.
7.5. Nepíše si zápis. Baví celou třídu pokřikováním na spolužáky a bez dovolení se
prochází po třídě a obtěžuje ostatní spolužáky. Neustále mě bombarduje drzými
dotazy.
7.5. Na chodbě na mě pokřikuje sprosté a drzé poznámky, které mě uráží.
20.5. Její chování k učitelce je velmi drzé a vulgární. Neustále má k něčemu připomínky,
nepracuje a bez dovolení se prochází po třídě.
20.5. VV: Hází po třídě křídové pastely, trefila spolužáka přímo do oka. Při vyšetřování lže
a tvrdí mi přímo do očí, že neházela, i když ji spolužáci viděli.
21.5. Bez dovolení vstává z místa, napomínání nedbá.
28.5. Nepracuje, neustále je otočená dozadu a baví se.
2.6. Nepracuje, baví se, napomenutí nedbá.
9.6. Velice vulgárně se vyjadřuje v hodině, neustále vyrušuje a pere se se spolužákem u
tabule.

