
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 13. ÚNORA  - 17. ÚNORA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 12-14

Dovednost: ČTU MALÁ TISKACÍ PÍSMENA

PS

Písanka 1 str. 7-10

Dovednost: PÍŠI PSACÍ PÍSMENA

M

Počítáme do 15, str. 16-17

Dovednost: VÍM, KOLIK JE HODIN (CELÉ HODINY).

PRV

Zuby

Dovednost: UMÍM SI SPRÁVNĚ VYČISTIT ZUBY.

AJ

Bathtime  

Dovednost: ROZUMÍM ANGLICKÝM POVELŮM: 
BRUSH, WASH, OPEN, CLOSE 

CA

Zuby

Dovednost: POMŮŽU KAMARÁDOVI, POKUD TO
POTŘEBUJE.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
v minulém týdnu jsme si povídali o zubech. Vyrobili jsme si velikou pusu plnou zubů, povídali si o tom, co našim 
zoubkům prospívá a škodí. Tento týden v tom budeme ještě pokračovat. 
Také jsme měli ve třídě recitační soutěž. Všechny děti nakonec básničku uměly a soutěže se zúčastnily. Tři 
nejúspěšnější postoupí do školního kola.

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat – 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.
 Celý týden mohou děti nosit ceny do karnevalové hry o ceny (tomboly). Uvítáme jakékoliv papírenské 

potřeby, hračky, sladkosti atd., aby mohla proběhnout tombola. Předem děkuji. 
 V pondělí  proběhne školní kolo recitační soutěže.
 Děti si donesou v pondělí do center svůj zubní kartáček a pastu.
 Téma televizního vysílání bude Moje oblíbená pohádka. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat 

budeme ve středu 15.2.2017.
 Ve čtvrtek 16.2. navštívíme zubní ordinaci v Deblíně. 
 Ve čtvrtek bude v rámci družiny probíhat beseda na téma Brazílie, viz. info v Edookitu. Cena 50,- Kč. 
 V pátek 17.2. si místo školní výuky užijeme školní karneval. Děti si nebudou brát aktovku, jen batůžek s 

maskou a svačinku. Během 1. hodiny se děti převléknou do masek. Karneval bude probíhat v tělocvičně 
pro děti 1. stupně. Prosíme nějaké dárečky do hry o ceny. Vyučování bude končit ve 12.00. 

 V pátek 17.2. se uskuteční 5. zasedání Žákovského parlamentu ve 14,00 ve sborovně školy. 
 Je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- Kč za jeden kroužek.
 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

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


