
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 26. ZÁŘÍ  - 30. ZÁŘÍ

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 18-19.
Hrajeme si ve škole i doma str. 14-18.

Dovednost: DOMA SI HRAJI NA ROBOTA.

PS

Uvolňovací cviky str. 7.
Moje první psaní str. 6-9.

Dovednost: NAMALUJI JEŽKA JEDNÍM TAHEM.

M

Počet, numerace, str. 17-19.

Dovednost: DOKÁŽU KROKOVAT DO 10.

PRV

Kde bydlím str. 10-13

Dovednost: ZNÁM SVOJI ADRESU.

AJ

Family (rodina) - Mum, Dad, Cat.

Dovednost: SPRÁVNĚ POJMENUJI ANGLICKY MÁMA,
TÁTA, KOČKA 

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, minulý týden jsme se věnovali hlavně přípravě na úterní lesní výpravu. V centrech aktivit jsme si 
sdělovali, čeho se v lese bojíme a na co se naopak těšíme. Také jsme si stanovili pravidla chování v lese. Vyrobili 
jsme si kamarádku ponožku, která s námi půjde na lesní výpravu.

 V pondělí si děti přinesou 2 kolíčky na prádlo (nejlépe dřevěné, ale není podmínkou) a špejle (pokud již 
nemají ve škole).

 V úterý 27.9. půjdeme na celý den do lesa. Odchod od školy bude 8.30, návrat ve 12,00h. S sebou: 
batůžek, svačinku, pití, vhodné oblečení a obutí, repelent.

 Ve středu je státní svátek. Užijte si ho!
 Krtkovo televizní vysílání bude tentokrát kvůli státnímu svátku přesunuto na čtvrtek.
 Hra na ROBOTA –  některé děti slyší slova od robota velmi dobře. Ostatní potřebují doma každodenní 

cvičení! Přestože cvičíme ve škole – nelze, aby každé dítě procvičovalo dostatečnou dobu, jak tomu může 
být doma. Předem děkuji. 

 Děti mohou sbírat a nosit do školy barevné listy, kaštany a další přírodniny na různé tvoření.
 Děkujeme všem za přinesené materiály k výuce. 
 Některým dětem stále chybí fotka na Krtečkovu tabuli. Prosím, dodejte.
 Jako zástupci 1. třídy do Žákovského parlamentu byli zvoleni Linduška Petrová a Matyášek Háp. 

Blahopřejeme. 
 Připomínám sbírku pro zvířecí útulek: věci můžete nosit do 5.10. Předem za zvířátka děkujeme.
 Týdenní plán dostanou děti do rukou vždy v pondělí, v pátek ho zhodnotíme. Na víkend si jej vezmou 

domů, aby jej rodiče viděli a mohli podepsat. V pondělí ho opět odevzdají a dostanou nový. Na internetu 
je k dispozici již v sobotu v 7.00 ráno.

 Náboženství bude začínat v úterý 4.10. od 12.30-13.15. 

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

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


