
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 9. LEDNA  - 13. LEDNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 73-76.
Hrajeme si ve škole i doma str. 48-51

Dovednost: ZNÁM A SLYŠÍM PÍSMENO G.

PS

Uvolňovací cviky str. 27.
Moje první psaní str. 34-35.

Dovednost: VÍM, ŽE VĚTA KONČÍ TEČKOU.

M

Počet, numerace str. 63-65

Dovednost: ZVLÁDNU VYPOČÍTAT SLOVNÍ ÚLOHU.

PRV

Rodina str. 34

Dovednost: VÍM, JAK SE JMENUJÍ MOJI PŘÍBUZNÍ.

AJ

Opakování probraného učiva

Dovednost: POČÍTÁM ANGLICKY DO 10, POZDRAVÍM
KAMARÁDA NEBO DOSPĚLÉHO

CA

Rodina

Dovednost: DOKÁŽU SE ROZDĚLIT.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
děti po prázdninách krásně pracují! Spojování písmen do slov se výrazně zlepšilo, písmenka si pletou už jen 
výjimečně. Zatím to ještě není plynulé čtení, to bychom na ně byli příliš rychlí. Ale když budou i doma nadále 
pravidelně číst, do konce 1. třídy budou mnozí číst plynule. Vážím si toho, že se s nimi pěkně pracuje, mám z toho 
velkou radost. Dobře komunikují a dokáží si říct o pomoc, pokud potřebují. 
Také mnohokrát děkujeme za krásné fotky vašich rodin – moc se nám líbily.

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat (delší slova nebo souhláskové skupiny) – robota dělají děti.
 Stále denně chvilku číst :-). Budu dětem dávat pracovní listy k procvičování čtení (nemusí mi je vracet), ale

můžete klidně číst i knihy doma.
 V úterý budeme psát pololetní práci z českého jazyka a ve čtvrtek z matematiky.
 V pololetí třídní schůzky nejsou. Pokud  si někdo přeje konzultaci se mnou v pololetí, ozvěte se a 

domluvíme si termín. Pokud byste měli jakékoli dotazy ke genetické metodě čtení nebo k jiným věcem, 
kdykoli pište nebo volejte. Děkuji za spolupráci. 

 Téma televizního vysílání bude Proč mám rád/a zimu. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat 
budeme ve středu 11.1.2017. 

 V termínu 10.-12.1. bude ve škole otevřená výuka a Den otevřených dveří (11.1.). Pokud chcete, přijďte se
podívat, jak vaše děti pracují. 

 Změna termínu schůzky Žákovského parlamentu – bude v pátek 20.1. ve 14.00 ve sborovně.
 V pátek 20.1. proběhne v naší třídě soutěž ve zpěvu, abychom vybrali tři děti do školního kola. Děti ví, že 

si mají připravit jednu písničku. V únoru se bude konat soutěž recitační – básničky dětem dodám nebo 
můžete čerpat z domácích zdrojů – nechám na vás.

 V pondělí 30.1. bude ve škole probíhat program Miskohraní. Informace ještě upřesním.
 V úterý 31.1. budeme v poslední hodině rozdávat pololetní vysvědčení.  V pátek 3.2. jsou pololetní 

prázdniny. 
 Pokud by byl i nadále sníh, chodili bychom bobovat na školní hřiště. V tom případě dejte prosím dětem 

vhodné oblečení.

Přejeme pěkný týden!
                                                                                                                                 Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková 

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


