
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 5. PROSINCE  - 9. PROSINCE

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 57-61.

Dovednost: ZNÁM A SLYŠÍM R, Ř, Š.

PS

Uvolňovací cviky str. 22-23.
Psaní číslic str. 5-7.

Dovednost: NAPÍŠI HORNÍ OBLOUK.

M

Počet, numerace, str. 53-56.

Dovednost: POSTAVÍM STAVBU PODLE PLÁNU.

PRV

Mikuláš

Dovednost: VÍM, KDO BYL SVATÝ MIKULÁŠ.

AJ

TOYS.

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POJMENOVAT 2-3
HRAČKY.

CA

sv. Mikuláš

Dovednost: PRACUJI SAMOSTATNĚ A NERUŠÍM
OSTATNÍ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
v uplynulém týdnu jsme se zúčastnili 1. zimní olympiády v Tišnově a vyhráli krásné 5. místo! Děkujeme za 
podporu. Fotky a video najdete na webu školy. V pátek jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, kde jsme se 
dozvěděli něco nového o zimní hvězdné obloze a podívali se na zajímavou pohádku. V tomto týdnu nás čeká 
Mikuláš a jeho pomocníci :-).

 Hra na ROBOTA –  chtějte, aby děti robotovaly některé slovo, které jim řeknete. Aby uměly slovo 
vyhláskovat, půjde jim pak lépe napsat. Je opravdu důležité denně číst!

 V centrech aktivit budeme vyrábět Mikuláše a čerty – děti si přinesou zavařovací sklenici 0.5l
 V pondělí 5.12. nás navštíví Mikuláš, čerti a andělé a my jim ukážeme, jak umíme šplhat.
 Téma televizního vysílání bude Sportovní olympiáda v Tišnově. Vysílat budeme ve středu 7.12. 
 V pátek 9.12. budou probíhat Adventní dílničky a vánoční jarmark ve škole od 15.00 do 18.00 hodin. Bližší 

informace na webu školy nebo v Edookitu. 
 Mám prosbu. Bylo by prosím možné sehnat do třídy nějaký vánoční stromeček? Předem děkuji.
 Naše třída si udělá vánoční besídku ve škole ve čtvrtek 22.12. Děti si mohou navzájem dávat dárky. 

Prosím, aby každý donesl jeden drobný dárek univerzální, který bude beze jména – ne drahý – max.50 Kč. 
Ozdoby na stromek si vyrobíme nebo mohou děti třeba jednu přinést. Také prosím na besídku o malý 
vzorek cukroví, pokud budete mít. 

 V úterý 13.12. nás čeká anglické divadlo Xmas Escapades. Cena je 50,- Kč za žáka. 
http://www.azyzah.com/

 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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