
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 16. LEDNA  - 20. LEDNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 77, 80-82.
Hrajeme si ve škole i doma str. 58-59

Dovednost: ČTU Ď, Ť, Ň, DĚ, TĚ NĚ.

PS

Uvolňovací cviky str. 28-29.
Moje první psaní dokončení.

Dovednost: NAPÍŠU NÁKUPNÍ SEZNAM.

M

Autobus str. 5-9

Dovednost: UMÍM DOPLNIT SOUČTOVÝ TROJÚHELNÍK.

PRV

Nakupování str. 35-37

Dovednost: VÍM, CO KOUPÍM ZA 10 NEBO 20 KORUN.

AJ

Dressing up 

Dovednost: ROZUMÍM PŘÍKAZU: PUT ON, TAKE OFF!

CA

Nakupování

Dovednost: DOKÁŽU SPOLUPRACOVAT SE
SPOLUŽÁKEM V CENTRU.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
v minulém týdnu jsme napsali opakovací testy z Čj a M. Zatím není třeba, aby děti nějak doma opakovaly před 
prověrkou, proto jim to dopředu neříkám. Nechci, aby si z toho dělaly těžkou hlavu. Každý dělá pokroky podle 
svého tempa, daří se nám. Testy budu potřebovat k psaní vysvědčení. Dětem jsem je dala k nahlédnutí, pokud je 
chcete vidět Vy, zastavte se prosím za mnou do školy. 
Je to teď asi nejnáročnější období pro Vás, rodiče, aby děti opravdu  doma cvičily čtení. Stačí 10-15min., ale 
denně. První a druhá třída je v tomto důležitá. Čím více budou trénovat, tím dříve budou moci ve 2. nebo 3. třídě 
číst už jen potichu. Je jedno, jestli čtou komiksy, knížku, recepty, časopisy, píší vzkazy, seznamy na nákup… z osobní
zkušenosti se svým dítětem vím, že je lépe se tomu věnovat nyní. 

 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 pondělí 16.1. si děti přinesou Matematiku 2. díl.
 Do center aktivit budeme v pondělí potřebovat prázdné krabičky a lahvičky od čehokoli (čisté). Budeme

si hrát na obchod. 
 Když děti z nějakého důvodu nenapíší úkol, nic se neděje, učí se omluvit se a úkol si pak doplní. 
 Pokud děti něco najdou – tužka, guma – a nikdo se k tomu nehlásí, dáváme to ve třídě do krabice. Kdyby 

jim něco chybělo, mohou to tam hledat. Děti o tom ví. 
 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 Oblíbený zimní sport. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat 
budeme ve středu 18.1.2017. 

 Schůzka 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. Cena je 50,- Kč a budu ji vybírat do pátku 
27.1.

 V úterý 31.1. budeme v poslední hodině rozdávat pololetní vysvědčení.  Ve čtvrtek 2.2. je ředitelské volno
a 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

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


