
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 12. ZÁŘÍ  - 16. ZÁŘÍ

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 8-13.
Hrajeme si ve škole i doma str. 4-7.

Dovednost: DOKÁŽU NAPSAT VĚTU O SOBĚ.

PS

Uvolňovací cviky str. 1-2.
Moje první psaní str. 1-2.

Dovednost: SPRÁVNĚ SEDÍM A DRŽÍM TUŽKU U PSANÍ.

M

Počet, numerace, str. 8-12.

Dovednost: UMÍM SPOČÍTAT URČITÉ MNOŽSTVÍ
PŘEDMĚTŮ.

PRV

Škola, třída, str. 6-9.

Dovednost: ZNÁM A DODRŽUJI NAŠE PRAVIDLA.

AJ

Seznámení s jazykem a paní učitelkou.

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POZDRAVIT.

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



NAMALUJ, CO SE TI NEJVÍCE LÍBILO TENTO TÝDEN VE ŠKOLE. 

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, první školní týden máme úspěšně za sebou. Už se orientujeme ve škole, na obědě i ve družině. 
Stanovili jsme si třídní pravidla. 

 Termín třídních schůzek se posunul na středu 21.9. v 16.00 hodin. 
 Je třeba vybavit děti podle seznamu pomůcek z června, kdo tak neučinil. Pokud nemůžete seznam 

najít, je i u mě. 
 Kdo ještě nepřinesl některé učebnice (1.díly), sešity, vyplněné formuláře, fotku apod., učiní tak co 

nejdříve. Dále prosím o platbu za výkresy a další pomůcky: 542,-, kdo ještě neuhradil.
 V pondělí budou mít děti převlečení do Tv, švihadlo a míček v plátěném pytlíčku, který budou ukládat ve 

skříňce.
 Někomu ještě chybí vyplnit údaje na první straně žákovské knížky. Prosím doplňte. 
 Úkoly v sešitech si budou děti (nebo já) značit červeným kroužkem.
 Každou středu budeme vysílat Krtkovo televizní vysílání. Děti budou povídat o obrázku, který si nakreslí 

do sešitu. Někteří k němu mohou napsat slova nebo větu.
 Odhlašování obědů je třeba den předem. V případě náhlého onemocnění do 7.00 v kuchyni.
 Pokud se děti budou chtít zúčastnit Logické olympiády pořádané Mensou ČR, je nutné je registrovat na 

adrese www.logickaolympiada.cz do 30.9.2016. Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České 
republiky, podporuje logické myšlení a samostatnost dětí. Prvňáčků se týká kategorie A1. Samotná 
olympiáda probíhá online z domova od 22.-28.10.2016.

 Náboženství bude začínat v úterý 4.10. od 12.30-13.15. 
 V případě hezkého počasí budeme o velké přestávce i v Tv chodit ven. Dejte prosím dětem vhodné 

oblečení.
 Při jakékoliv platbě na účet školy prosím uvádějte variabilní symbol vašeho dítěte, který najdete v ŽK na 1.

straně.
 Budeme rádi za jakékoliv společenské nebo naučné hry, které doma nevyužíváte, a za knihy nebo časopisy

do třídní knihovničky. Děkujeme paní Ježové za přinesené hry. Také uvítáme jakýkoliv materiál pro 
výtvarné činnosti (vlnu, chemlon atd.) a pomůcky do centra Věda a objevy.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelku Ivetu neváhejte obrátit. 
Děkujeme za spolupráci a přejeme pohodový týden.                                 Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková   

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

………………………………… .....................................................

http://www.logickaolympiada.cz/

