
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 20. ÚNORA  - 24. ÚNORA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 14-16

Dovednost: ČTU MALÁ TISKACÍ PÍSMENA

PS

Písanka 1 str. 11-14

Dovednost: DODRŽUJI SPRÁVNÝ SKLON PÍSMEN

M

Počítáme do 16, str. 18-19

Dovednost: NAPOČÍTÁM DO 16 I ZPĚT.

PRV

Moje tělo

Dovednost: ZNÁM ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA.

AJ

Body  

Dovednost: POJMENUJI ANGLICKY ČÁSTI LIDSKÉHO
TĚLA 

CA

Moje tělo 

Dovednost: DOKÁŽU PŘIJMOUT NÁZOR KAMARÁDA VE
SKUPINĚ, POKUD JE LEPŠÍ NEŽ MŮJ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
karneval máme úspěšně za sebou. Věřím, že se dětem líbil. Ještě jednou děkuji všem za dodané dárečky do Hry o 
ceny. V centrech aktivit jsme dokončili téma Zuby a byli jsme se nakouknout v ordinaci paní zubařky. 
Některé děti již čtou tak rychle, že je hlasité hláskování zdržuje. Dohodli jsme se tedy, že mohou číst jednotlivé 
hlásky potichu a nahlas vyslovit celé slovo. Podmínkou je, že budou mít jazyk stisknutý mezi zuby, aby je to 
nenutilo hláskovat si šeptem. Pokud budete takto trénovat čtení doma, prosím dohlížejte, aby byl jazyk opravdu 
mezi zuby (i když to vypadá divně) a děti se nenaučily číst tzv. dvojím čtením. Předem děkuji za spolupráci. 

 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.
 Děti si donesou v pondělí do center různé encyklopedie o lidském těle. Pokud je to možné, nechaly by 

si je ve škole, dokud se budeme tématem zabývat (cca 14 dní).
 Téma televizního vysílání bude Karneval. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme ve středu

22.2.2017.
 V pátek 24.2. budeme mít Lesní den. Děti si nebudou brát aktovku, jen batůžek s pouzdrem a svačinou a 

vhodné oblečení a obutí do lesa. Také budou potřebovat svůj Lesní deník a ponožku, kterou si vyráběly v 
září (pokud je nemají ve škole). Kdo může, vezme si čistou plechovku od sterilované zeleniny. 

 Je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- Kč za jeden kroužek.

Přejeme pěkný týden!                                                                                       Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková   

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


