
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 22. KVĚTNA – 26. KVĚTNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 52-55

Dovednost: ZKOUŠÍM ČÍST PLYNULE SLOVA NEBO VĚTY.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 3 str. 3-8

Dovednost: HLÍDÁM SI HÁČKY A ČÁRKY.

M

Pavučiny, str. 50-53

Dovednost: ŘEŠÍM SÁM PAVUČINY.

PRV

Rok, měsíc, den.

Dovednost: VYJMENUJI MĚSÍCE V ROCE.

AJ

Come and play!

Dovednost: ODPOVÍM NA OTÁZKU: „WHAT‘S THIS?“
„IT IS … .“

CA

Rok, měsíc, den.

Dovednost: SPOLUPRACUJI S DĚTMI 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 se opět podívali do lesa. Fotky můžete vidět na webových stránkách školy. V nadcházejícím
týdnu budeme intenzivně trénovat vystoupení na školní akademii, na kterou vás tímto srdečně zveme. 
Vystoupení začíná v 16,00 v tělocvičně.

 Prosím i nadále denně číst. Pokud již děti čtou potichu, je nutné dohlížet na jazyk stisknutý mezi zuby a 
číst jen očima. Také prosím o vhodnou volbu knih ke čtení – větší písmena, obrázky apod. Klidně se 
přijďte poradit ;-). 

 Občas dětem můžete nadiktovat pár slov psacím písmem, ať si hlídají čárky, háčky, hodně na tom 
pracujeme.

 Ve středu 24.5. 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. 

 Televizní vysílání vzhledem k nácvikům na školní akademii tento týden nebude.
 V pátek 26.5. bude čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou.
 Na procvičování Aj můžete využít následující stránky: 

hry:  https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_03/?cc=cz&selLanguage=cs 
slovní zásoba: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03?
cc=cz&selLanguage=cs
příběh:     https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs   

 Ve čtvrtek 1.6. na Mezinárodní den dětí půjdeme na výlet do Braníškova, viz. info v Edookitu.
 Závěrečné písemné práce z Čj a M budeme psát v týdnu od 5.-9. června.
 Termín výletu je čtvrtek 15.6.2017

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

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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