
  TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 7. listopadu  - 11.LISTOPADU

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 41-44.

Dovednost: KAŽDÝ DEN DOMA ČTU.

PS

Uvolňovací cviky str. 16-17.
Moje první psaní str. 19, 20. Psaní číslic str. 3-4.

Dovednost: NAPÍŠI ROVNÉ ČÁRY JEDNÍM TAHEM.

M

Počet, numerace, str. 38-41.

Dovednost: POUŽÍVÁM KROKOVÁNÍ.

PRV

Svatý Martin

Dovednost: VÍM, KDO BYL SVATÝ MARTIN

AJ

Pen and pencils

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POJMENOVAT 2-3 ŠKOLNÍ
POMŮCKY.

CA

Svatý Martin.

Dovednost: V CENTRU PRACUJI TAK, ABYCH NERUŠIL
OSTATNÍ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
děti se nám pěkně ve čtení a psaní zlepšují, ale potřebují pravidelné procvičování. Také se, myslím, od prvních 
týdnů dost zklidnily, navykly si dobře na školní režim. Také Halloween s devátou třídou se nám vydařil, fotky si 
můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Děkujeme za dýně, všechny jsme vydlabali a výstavku máme 
před třídou.

 V týdnu od 7.11. budou probíhat třídní schůzky formou konzultací – i s dětmi. Termíny jsou v Edookitu a 
většina z vás se už přihlásila. Děkuji. 

 V pondělí 7.11. budeme s dětmi péct perníčky na svatomartinskou slavnost. S sebou: vál (nejlépe 
silikonový – kdo má), váleček, vykrajovátko ve tvaru srdce. 

 Prosím o 40,- Kč na papírové ručníky do třídy. 
 Hra na ROBOTA –  stále podle čtecích listů. Každý robotuje podle svých možností, někteří již čtou. Také 

můžete procvičovat čtení a psaní písmen. Nebo přímo psaní slov a kratičkých vět z pracovního sešitu. 
 Připomínám, že je třeba ihned uhradit kroužky, do kterých Vaše dítě chodí. Platí se na 4 měsíce, za každý 

kroužek 100,- za měsíc (říjen, listopad, prosinec, leden). 
 Ve středu budeme vysílat Krtkovo televizní vysílání na téma: Svatý Martin. Kdo zvládne, může už napsat 

větu+obrázek.
 V pátek 11.11. se koná Svatomartinský lampionový průvod. Družina nabízí dílničku s výrobou lampionu. 

Start průvodu je v 17.00 od Krtečkové školky. 
 Do Aj budou děti potřebovat nelinkovaný sešit A4. Prosím o zakoupení. Předem děkuji.
 Webové stránky k procvičování angličtiny: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/?cc=cz&selLanguage=cs 

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

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