
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 6. ÚNORA  - 10. BŘEZNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 20-23

Dovednost: POSLOUCHÁM, KDYŽ SPOLUŽÁK ČTE.

PS

Písanka 1 str. 19-22

Dovednost: DRŽÍM SPRÁVNĚ TUŽKU.

M

Počítáme do 16, str. 22-23

Dovednost: SPOČÍTÁM HADY.

PRV

Moje tělo

Dovednost: ZNÁM ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA.

AJ

Animal friends  

Dovednost: POJMENUJI ANGLICKY NĚKTERÁ ZVÍŘÁTKA
(KOČKA, PES, TYGR, PTÁK). 

CA

Moje tělo 

Dovednost: PORADÍM SPOLUŽÁKOVI, POKUD O TO
POŽÁDÁ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
jaro je už za dveřmi. Věřím, že se na něj těšíte stejně jako my i děti :-) V uplynulém týdnu jsme se opět zabývali 
lidským tělem – tentokrát kostrou a smysly. Děti vytvořily krásné kostry a vyzkoušely si svých 5 smyslů. Také jsme 
viděli super chemické a fyzikální pokusy, které si pro nás připravili osmáci a deváťáci.
V  televizním vysílání mají tentokrát za úkol složit krátkou básničku o lidském těle, prosím tedy o pomoc. Něco 
legračního už jsme vymýšleli ve škole, tak by měli mít představu.

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat – robota dělají děti!
 Připomínejte prosím dětem, aby opravdu každý den aspoň chvilku četly a to i o jarních prázdninách. Také 

je důležité o přečteném textu mluvit – některé děti vůbec neví, co čtou.
 V pondělí si děti do center aktivit donesou ruličku od kuchyňských utěrek nebo alobalu, 2 brčka a 

tenkou izolepu. 
 V úterý 7.3. se naše třída zúčastní národopisného programu Stařenka Morava vypráví. Program se 

uskuteční ve škole a cena za program je 40,- Kč. Předem děkuji. 
 Tématem televizního vysílání bude složit krátkou básničku o lidském těle a namalovat obrázek. Vysílat 

budeme ve středu 8.3.2017. 
 Pokud jste tak již neučinili, je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- 

Kč za jeden kroužek.
 V pátek 10.3. bude ředitelské volno. Od 13.3. jsou jarní prázdniny, takže se uvidíme až v pondělí 

20.3.2017.

Přejeme příjemný a slunečný týden!                                                                    
                                                                                                                                Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


