
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 24. ŘÍJNA  - 28.ŘÍJNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 36-38.
Hrajeme si ve škole i doma str. 22, 29.

Dovednost: PŘEČTU KRÁTKOU VĚTU.

PS

Uvolňovací cviky str. 14.
Moje první psaní str. 16-17.

Dovednost: NAPÍŠI KRÁTKOU VĚTU.

M

Počet, numerace, str. 32-33.

Dovednost: POROVNÁM DVĚ ČÍSLA .

PRV

PODZIM

Dovednost: POZNÁM PODLE STROMU ROČNÍ OBDOBÍ.

AJ

Emotions, How are you?

Dovednost: UMÍM ŘÍCT ANGLICKY, JAK SE CÍTÍM.

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, v předchozím týdnu jsme ve škole v CA pozorovali mikroskopem list a další přírodniny. Také jsme se 
naučili další písmenka, zazpívali si písničku o Martinovi, skládali puzzle, modelovali z plastelíny, stavěli stavby z 
kostek a kreslili jejich plány. Všem dětem se velice dařilo!

 Všem z vás už měly dorazit na email přihlašovací údaje do elektronického systému Edookit. Pokud se tak 
nestalo, prosím, urychleně mě kontaktujte. Zde můžete sledovat hodnocení svých dětí, jejich aktivitu v 
hodinách, informace ze školy, zadávání písemných prací (v budoucnu), omlouvat absence atd. Kdybyste si 
s něčím nevěděli rady, prosím, obraťte se na mě. 

 V úterý nás navštíví maskot projektu Ovoce do škol a donese dětem zdravá pítíčka. 
 Ve středu 26.10. a čtvrtek 27.10. jsou podzimní prázdniny. 
 Děti minulém týdnu dostaly matematické karty k práci navíc. Prosím, abyste jim každou kartu označili 

nějakým jejich symbolem, karty vložili do malých desek na sešity a poslali zpět do školy. Většina již má. 
Děkuji.

 Některým dětem chybí fixy na bílou tabulku, kterou dostaly na začátku roku, prosím pohledejte, příp. 
zakupte novou. Předem děkuji. Pokud ještě někdo má doma i tabulku, ať prosím donese. 

 Hra na ROBOTA –  stále podle čtecích listů. Bylo by dobré, kdyby už zvládali slova na 4 písmena.
 Některé děti už začínají sami číst – prosím, podporujte je v tom výběrem vhodných knih např. Obrázkové 

čtení nakl. Grada a další. Některé knihy si mohou zapůjčit ve škole, pokud je vrátí :-).
 V termínu od 31.10. do 3.11.2016 bude probíhat sběr papíru. Papír noste zvážený přímo do kontejneru 

na dvoře školy, přinesené množství mi můžete poslat emailem nebo přes Edookit.
 V pondělí 31.10. si děti, které mají tu možnost, přinesou dýně na dlabání (prosím o info po dětech, kdo 

může, abych věděla, kolik dýní musím zajistit já) a v úterý 1.11. budeme mít s deváťáky společné 
Halloweenské dopoledne. S sebou: kostým (nemusí být halloweenský), svačinu, pití a lžíci na dlabání.

 INFO ŠKOLNÍ DRUŽINA:  Milí rodiče, ve vestibulu školy (na skleněných dveřích ihned za vchodovými 
dveřmi) je umístěna informační tabule = ROZCESTNÍK s aktuální polohou  jednotlivých oddělení družiny. 
Pokud se dané oddělení nachází mimo své zázemí (je také uvedeno na rozcestníku), tak na info tabuli 
naleznete aktuální polohu.

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

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


