
  TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
    OD 14. LISTOPADU  - 18. LISTOPADU

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 45-47.
Hrajeme si ve škole i doma str. 41

Dovednost: KAŽDÝ DEN DOMA ČTU.

PS

Uvolňovací cviky str. 18.
Moje první psaní str. 21, 22. Psaní číslic str. 5-6.

Dovednost: NAPÍŠI ŠIKMÉ ČÁRY PROHNUTÉ.

M

Počet, numerace, str. 42-44.

Dovednost: VÍM, KDY SČÍTÁM A KDY ODČÍTÁM.

PRV

Každý jsme jiný str. 24, 25

Dovednost: ZNÁM DOBŘE SPOLUŽÁKA ZE TŘÍDY

AJ

Pen and pencils

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POJMENOVAT 2-3 ŠKOLNÍ
POMŮCKY.

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
v minulém týdnu jsme společně oslavili svátek svatého Martina. Přečetli jsme si o něm pověst, namalovali jsme 
ho, nachystali jsme mu koně, upekli perníčky, ale nakonec přijel o den dřív, popleta jeden :-).  
Mnohokrát děkuji za nabídky sobů, trička potiskneme v týdnu od 21.11.2016.

 Hra na ROBOTA –  stále podle čtecích listů. Každý robotuje podle svých možností. 
 Je důležité denně číst cokoli vhodného, co bude děti bavit. Vhodné je např. malované čtení, pokud má jen 

velká písmena a některé děti se pustily do komiksů. Doporučuji také různé dětské časopisy (Sluníčko, 
Méďa Pusík atd.). Jen tak dál! 

 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: Jak doma pomáhám. Děti zkusí napsat již 
5 slov. Prosím, udělejte jim řádek. Také nás ve středu navštíví děti ze školek.

 Prosím o zakoupení bílého trička s krátkým rukávem ve velikosti vašeho dítěte do 21.11.2016. Budeme 
potiskovat na 1. zimní olympiádu v Tišnově, která se uskuteční ve středu 30.11.2016. Předem děkuji. 

 V pátek 18.11. bude ředitelské volno. 
 Rozsvěcení vánočního stromu v Deblíně bude v neděli 27.11. 2016. Čas bude upřesněn. 
 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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