
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 29. KVĚTNA – 2. ČERVNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Čítanka

Dovednost: ZKOUŠÍM ČÍST PLYNULE SLOVA NEBO VĚTY.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 3 str. 9-15

Dovednost: TRÉNUJI PSANÍ VELKÝCH PSACÍCH PÍSMEN.

M

Měříme, str. 54-57

Dovednost: ZAPISUJI AUTOBUS DO TABULKY.

PRV

Hodiny.

Dovednost: POZNÁM ČTVRT, PŮL, TŘIČTVRTĚ A CELOU
HODINU.

AJ

Toys

Dovednost: ZAHRAJI KRÁTKOU SCÉNKU, POJMENUJI
NĚKTERÉ HRAČKY 

CA

Hodiny.

Dovednost: PŮJČUJI SI VĚCI S DOVOLENÍM.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
školní akademii máme zdárně za sebou a věřím, že se vám líbila. Pokud jste si nestihli zakoupit Almanach nebo 
pexeso, bude ještě ve škole k dispozici. Plavání se dětem daří hodinu od hodiny lépe a paní lektorky si je 
nemohou vynachválit. Počítejte prosím s tím, že budeme jezdit plavat každý rok až do 4. třídy.

 Byla bych ráda, kdyby děti už pomalu přecházely na tiché čtení, protože většina z nich hláskuje již velice 
rychle a správně. Při nácviku je ale bezpodmínečně 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. Závěrečné písemné práce z Čj a M budeme psát v týdnu od 5.-9. června.

 Ve středu 31.5. 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 Na co se těším o prázdninách. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat 
budeme ve středu 31.5.2017. 

 Kroužky končí ve středu 31.5.2017. 
 Ve čtvrtek 1.6. na Mezinárodní den dětí půjdeme na výlet do Braníškova. Děti si pohrají na dětském hřišti,

a pak půjdeme pěšky do Deblína. Sraz ve škole v 8:25 hodin, odjezd autobusem z Deblína v 8:49 hodin, 
předpokládaný návrat do 12:00 hodin. Pro děti bude připraveno malé překvapení.
S sebou: batůžek, svačinu, pití, pláštěnku, pokrývku hlavy (klobouk, kšiltovka...), sportovní oblečení, 
pohodlné obutí a 5 Kč na autobus nebo průkazku.  

 V pátek 2.6. 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   

 V pátek 9.6. půjdeme na EKO Den s Kometou. Bližší info v Edookitu.
 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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