
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 19. PROSINCE  - 23. PROSINCE

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 66-68, str. 78-79.

Dovednost: ZNÁM A SLYŠÍM Z A Ž.

PS

Uvolňovací cviky str. 25.
Moje první psaní str. 26-27.

Dovednost: NAPÍŠI DOPIS JEŽÍŠKOVI

M

Počet, numerace-opakování

Dovednost: VYPOČÍTÁM SLOVNÍ ÚLOHU.

PRV

Vánoční besídka

Dovednost: UDĚLAL JSEM NĚKOMU RADOST DÁRKEM.

AJ
Merry Christmas

Dovednost: ZNÁM 3 ANGLICKÁ SLOVA, TÝKAJÍCÍ SE
VÁNOC.

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: 
Milí rodiče, 
u nás ve třídě jsou už Vánoce :-). Na oknech vyrostly díky dětem papírové rampouchy a další ozdoby. Stromeček už
máme nazdobený, děkujeme za krásné ozdoby a sladkosti. Na Vánoce nás naladilo nejen anglické vánoční 
představení Xmas Escapades, které se dětem moc líbilo, ale také koncert dětí ze ZUŠ, které zahrály nejen koledy, 
ale i písničky z pohádky Tři bratři. 
Také děkujeme mamince Lindy Petrové za zajímavou přednášku a ukázku lékařských nástrojů a pomůcek. 

 Hra na ROBOTA –  prosím, trénujte i o prázdninách. Doporučuji denně chvilku číst, třeba Ježíšek donese 
nějaké čtení :-).

 V pondělí 19.12. půjdeme společně s devátou třídou do lesa plnit krmelec lesním zvířátkům. Odchod ze 
školy bude okolo 9.00 (sraz 8.25 ve třídě jako vždy), návrat do 11.30. 
S sebou: batůžek se svačinou a pitím (nejlépe v termosce), teplé oblečení a obutí, čepice, šála, rukavice, 
krmení pro zvířátka (kořenová zelenina, jablka, řepa, kaštany, tvrdý chléb a rohlíky...), pouzdro a dobrou 
náladu.

 V úterý 20.12. nás čeká Čínský den. Děti budou mít s sebou pouzdro, svačinu a vše, co doma najdete 
a týká se tématu.
Harmonogram dne: 
1. hodina - ranní kruh+základní informace o Číně - prezentace
2. hodina - Tvoření - dílnička, ve které si vyzkoušíme např. jíst hůlkami, připravit pokrm (polévka, 
suši, ...), vyzkoušíme si napsat čínské znaky (kaligrafie) aj. 
3. hodina - Film - čínská pohádka
4. hodina - oblek pro Číňana - vyrobíme si čínské klobouky a oblečeme jedno nebo více dětí do 
"čínského obleku". Společné foto uděláme patrně ve vestibulu. 

 Téma televizního vysílání bude Dopis Ježíškovi. Děti napíší 6 slov a namalují obrázek. Vysílat budeme ve 
středu 21.12. 

 Ve čtvrtek 22.12. vánoční besídka dopoledne místo vyučování. Děti si mohou navzájem dávat dárky. 
Prosím, aby každý donesl jeden drobný dárek univerzální, který bude beze jména – ne drahý – max.50 Kč. 
Také prosím na besídku o malý vzorek cukroví, pokud budete mít. 
Dále budeme vyrábět svícny na vánoční tabuli. S sebou: jablko, tenčí svíčku, mašličku, 10 párátek, gumové
bonbony, rozinky apod. na napichování.

 V pátek 23.12. začínají vánoční prázdniny! Užijte si je!!! Ve škole se sejdeme opět v úterý 3.1.2017.

Přejeme příjemné a klidné svátky celým rodinám, šťastné a spokojené děti a správné vykročení do nového roku.   
                                                                                                                                 Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková 

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


