
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 1. KVĚTNA – 5. KVĚTNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 42-45

Dovednost: ROZUMÍM TOMU, CO ČTU.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 2 str. 19-24

Dovednost: HLÍDÁM ČÁRKY A HÁČKY V PÍSANCE.

M

Součet trojice čísel, str. 39-42

Dovednost: VYMYSLÍM SLOVNÍ ÚLOHU.

PRV

Domácí zvířátka

Dovednost: VÍM, JAKÝ JE UŽITEK Z NĚKTERÝCH
DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.

AJ

Státní svátek

CA

Domácí zvířátka

Dovednost: V CENTRU PRACUJI PO CELOU DOBU.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
doufám, že jste si užili čarodějnice a celý prodloužený víkend. Máme za sebou první lekci plavání (fotky najdete na
webu) a věřím, že děti byly spokojené. Také se nám moc líbilo v Ekocentru Baliny, kde jsme absolvovali program o 
vodě. Vyzkoušeli jsme si, jak obtížné je pro žábu ulovit kořist, co udělá hráz na potoce s protékající vodou, hledali 
jsme barevné jarní kytičky, poznávali a lovili ryby a také se podívali, co můžeme najít v rybníčku. Program byl 
velmi zajímavý, a i když nám úplně nevyšlo počasí, myslím, že jsme si to užili.

 Velký úkol dětí, ale někdy i rodičů – domácí čtení.
 Do center aktivit v úterý nebo ve čtvrtek mohou děti na ukázku přinést nějaké domácí zvířátko (pokud to 

bude možné).
 Ve středu 3.5. 2017 jedeme opět plavat. S sebou: Čj, písanku, pouzdro – v aktovce. Plavky, boty k bazénu, 

osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět – v batůžku. 
 Téma televizního vysílání je Moje domácí zvířátko. Pokud žádné zvířátko doma nemáte, napište, jaké 

byste chtěli mít.  Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme kvůli plavání ve čtvrtek 4.5.2017. 
 V pátek 5.5. bude čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou (prosím ne encyklopedii).
 V pátek 5.5. ve 14,00 hod. bude zasedat Žákovský parlament.
 V sobotu 6.5. probíhají v Deblíně hody. Pokud máte zájem, přijďte se podívat. Srdečně vás zveme 

jménem pořadatelů.
 Ve čtvrtek 11.5. pojedeme na Národní výstavu hospodářských zvířat na brněnské výstaviště. Bude zde 

připraven průvodce - student střední školy, který nás provede naučnou zemědělskou stezkou, kde bude 
poskytnut výklad. Odjezd bude od školy 8.25, návrat okolo 12.30 hod. S sebou: batůžek, sportovní 
oblečení a obutí, svačinu, pití, Kinedryl a sáček (kdo potřebuje na cestu tam i zpět). Cena je 60,- 
Kč+autobus, který bude vyúčtován dodatečně na základě zaslané faktury. Peníze vybírám do pátku 5.5.

Přejeme příjemný týden vám i dětem!                 
                                                                                             
                                                                                             Kateřina Klímová, Iveta Riglová Jelínková a Kateřina Kazíková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


