
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 12. PROSINCE  - 16. PROSINCE

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 62-65.

Dovednost: ZNÁM A SLYŠÍM C, Č.

PS

Uvolňovací cviky str. 23-24.
Moje první psaní str. 30-33.

Dovednost: NAPÍŠI DOLNÍ OBLOUK.

M

Počet, numerace, str. 56-59.

Dovednost: PÍŠI SPRÁVNĚ VŠECHNY ČÍSLICE.

PRV

Advent a Vánoce

Dovednost: ZNÁM PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI.

AJ

TOYS.

Dovednost: ROZUMÍM OTÁZCE WHAT‘S THIS?

CA

sv. Mikuláš

Dovednost: PRACUJI SAMOSTATNĚ A NERUŠÍM
OSTATNÍ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:

________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
v pondělí jsme měli Čertovský šplh a deváťáci byli jako opravdoví čerti. V centrech jsme vyráběli Mikuláše a čerty 
ze sklenic – pěkně nám zdobí třídu. Děkujeme za stromeček rodičům Katušky Sovové. 

 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 pondělí 12.12. si děti přinesou do Aj svoji oblíbenou hračku. Na výběr je vláček, autíčko, panenka, 
bubínek, kytara, letadlo. 

 V úterý 13.12. budeme mít anglické divadlo s vánočním představením Xmas Escapades. Cena je 50,- Kč za 
žáka. http://www.azyzah.com/

 Téma televizního vysílání bude Mikulášská nadílka. Děti napíší 6 slov a namalují obrázek. Vysílat budeme 
ve středu 14.12. 

 Ve středu nás také čeká koncert ZUŠ, který pro nás připravili starší spolužáci a paní učitelky.
 Ve čtvrtek nás navštíví paní doktorka Petrová a udělá nám přednášku na téma První pomoc. Moc 

děkujeme!
 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. 

 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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