
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 3. ŘÍJNA  - 7.ŘÍJNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 20-24.
Hrajeme si ve škole i doma str. 18-21.

Dovednost: ROZEZNÁM HLÁSKU UPROSTŘED SLOVA.

PS

Uvolňovací cviky str. 8-9.
Moje první psaní str. 10-12.

Dovednost: NETLAČÍM NA TUŽKU.

M

Počet, numerace, str. 20-23.

Dovednost: SLOŽÍM ČÍSLO Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.

PRV

Bezpečně na chodníku a silnici str. 14-17.

Dovednost: VÍM, KDO SE CHOVÁ SPRÁVNĚ NA ULICI.

AJ

Happy Birthday

Dovednost: UMÍM ZAZPÍVAT ANGLICKOU PÍSNIČKU K
NAROZENINÁM

CA

Práce s podzimním přírodním materiálem.

Dovednost: DOKÁŽU SE S KAMARÁDEM V CENTRU
DOHODNOUT NA SPOLEČNÉM ÚKOLU.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



NAMALUJ, CO SE TI NEJVÍCE LÍBILO TENTO TÝDEN VE ŠKOLE. 

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, v minulém týdnu jsme se vypravili do lesa (fotky můžete vidět na webových stránkách), kde jsme si 
zahráli několik her a postavili ponožkám domečky. Výlet jsme si moc užili. 

 V pondělí budou děti do center aktivit potřebovat různý podzimní materiál – listy, plody, šišky apod.
 Od pondělí 3.10. začínají kroužky, do kterých se děti nahlásily. Pro malý zájem se neotvírá Taneční 

kroužek. Všechny ostatní kroužky budou!
 Náboženství bude začínat v úterý 4.10. od 12.30-13.15.
 Krtkovo televizní vysílání bude opět ve středu. Téma: Mám rád/a podzim, protože...
 V pátek 7.10. bude ve škole koncert. Cena na žáka je 45,- Kč. Penízky vybírám do čtvrtka 6.10. Předem 

děkuji.
 První zasedání Žákovského parlamentu se koná v pátek 7.10. ve 14.00 hodin ve sborovně školy. Zvoleni 

byli Maty Háp a Linda Petrová, jako náhradník Petřík Engelbrech.
 Hra na ROBOTA –  některé děti slyší slova od robota velmi dobře. Ostatní potřebují doma každodenní 

cvičení! Přestože cvičíme ve škole – nelze, aby každé dítě procvičovalo dostatečnou dobu, jak tomu může 
být doma. Předem děkuji. 

 Děkujeme všem za přinesené materiály k výuce. 
 Připomínám sbírku pro zvířecí útulek: věci můžete nosit do 5.10. Předem za zvířátka děkujeme.
 Týdenní plán dostanou děti do rukou vždy v pondělí, v pátek ho zhodnotíme. Na víkend si jej vezmou 

domů, aby jej rodiče viděli a mohli podepsat. V pondělí ho opět odevzdají a dostanou nový. Na internetu 
je k dispozici již v sobotu v 7.00 ráno.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelku Ivetu neváhejte obrátit. 
Děkujeme za spolupráci a přejeme pohodový týden.                                 Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková   

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


