
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 19. ČERVNA – 23. ČERVNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka
Hodnocení

učitele 

ČJ

Čtení s porozuměním

Dovednost: NAUČIL JSEM SE ČÍST.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 3 str. 28-31

Dovednost: PÍŠI V PÍSANCE PŘESNĚ MEZI LINKY.

M

Opakování str. 60-63  

Dovednost: OPAKUJI SI, CO UŽ UMÍM.

PRV

Sebehodnocení

Dovednost: NAPSAL JSEM SI VYSVĚDČENÍ.

AJ

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
prázdniny jsou za dveřmi a všichni už se na ně moc těšíme. Celý minulý týden probíhal ve škole projekt Edison, 
kdy k nám přijeli studenti z různých koutů světa a povídali nám o svých zemích (pochopitelně anglicky). Děti moc 
hezky reagovaly, dokonce anglicky i odpovídaly. Budeme se těšit, že si podobný projekt třeba někdy v budoucnu 
zopakujeme. Také je za námi školní výlet, počasí se vydařilo a moc jsme si to užili. 

 V pondělí 19.6. nás čeká poslední tématický den s Žákovským parlamentem. Pojedeme do Řecka. 
Budeme si povídat o Olympijských hrách, hrát hry na stanovištích atd. Děti budou potřebovat: batůžek, 
pouzdro, svačinu a pití, trička v barvách olympijských kruhů tj. žlutá, modrá, zelená, červená, černá. 

 V úterý nás čeká 2. hodinu koncert dětí navštěvujících ZUŠ Tišnov. 
 Ve středu 21. 6. 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 Vysvědčení pro paní učitelku. Vysílat budeme ve středu 21.6.2017. Je to 
poslední letošní vysílání :-) 

 Ve čtvrtek 22.6. nás čeká preventivní program VZPoura úrazům. Jinak se ještě učíme podle rozvrhu.
 V pátek 23.6. bude probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou.
 V pondělí 26.6. v 16,00 v 1. třídě se uskuteční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Budu vybírat 

150,- Kč na knihu s věnováním, kterou děti v rámci pasování dostanou. Částku prosím uhraďte nejpozději 
do pátku 23.6. 

 V týdnu od 26.6. se již nebudeme učit. Děti si budou nosit batůžky, pouzdra, svačinky a pití. 
 Také prosím dohledejte klíče od skříněk, budu je vybírat. Pokud nenajdete, uhraďte prosím 100,- Kč na 

nový klíč tř. učitelce. 

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

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


