
TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 17. ŘÍJNA  - 21.ŘÍJNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 32-35.
Hrajeme si ve škole i doma str. 22, 29.

Dovednost: SLYŠÍM SLOVO ZE 4 PÍSMEN.

PS

Uvolňovací cviky str. 12-13.
Moje první psaní str. 14-15.

Dovednost: LEHCE KLOUŽU RUKOU PO PAPÍRU.

M

Počet, numerace, str. 28-31.

Dovednost: NAKRESLÍM PLÁN STAVBY.

PRV

PODZIM

Dovednost: POZOROVAL JSEM STRUKTURU LISTU.

AJ

Numbers, How are you?

Dovednost: UMÍM POJMENOVAT ČÍSLA 1, 2, 3

CA

Práce s podzimním přírodním materiálem.

Dovednost: DOKÁŽU SE DOHODNOUT S DĚTMI V
CENTRU.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, ve škole se nám daří! Děti zapáleně pracují v centrech aktivit, učí se svoji práci zhodnotit a ocenit 
ostatní. V minulém týdnu jsme začali poprvé číst pomocí robotování a dětem se moc daří. Také jsme prováděli 
pokus se šiškou a sklenicí teplé vody a poprvé zkoušeli práci se společným výstupem – strom s listy. 
Některé dny mají děti možnost velkou přestávku strávit v tělocvičně. Připomínám jim tedy už první přestávku, že si
mohou sníst svačinku, protože o velké spěchají cvičit. 

 Úhrada za kroužky je splatná k 31.10.2016
 Do center aktivit budou děti potřebovat barevné listy ze stromů a keřů.
 Děti v týdnu dostanou matematické karty k práci navíc. Prosím, abyste jim každou kartu označili nějakým 

jejich symbolem, karty vložili do malých desek na sešity a poslali zpět do školy. Děkuji.
 Některé děti nemají ve škole nůžky, plastelínu a další věci. Prosím dodejte. 
 Ve středu 19.10. bude Krtkovo televizní vysílání. Téma: Můj nejlepší kamarád/kamarádka. 
 Hra na ROBOTA –  děti dostaly od robota další slova, tentokrát 5-7 hlásek. Pokud máte pocit, že je zvládají,

dejte vědět a pošlu další list. S některými je nutné doma dále denně cvičit.
 Některé děti už začínají sami číst – prosím, podporujte je v tom výběrem vhodných knih např. Obrázkové 

čtení nakl. Grada a další. Některé knihy si mohou zapůjčit ve škole, pokud je vrátí :-). 
 V pátek 21.10. si děti přinesou svoji oblíbenou knížku, kterou čtou doma sami nebo s rodiči. 
 V pondělí 31.10. si děti, které mají tu možnost, přinesou dýně na dlabání (prosím o info po dětech, kdo 

může, abych věděla, kolik dýní musím zajistit já) a v úterý 1.11. budeme mít s deváťáky společné 
Halloweenské dopoledne. S sebou: kostým, svačinu, pití a lžíci na dlabání.

 INFO ŠKOLNÍ DRUŽINA:  Milí rodiče, ve vestibulu školy (na skleněných dveřích ihned za vchodovými 
dveřmi) je umístěna informační tabule = ROZCESTNÍK s aktuální polohou  jednotlivých oddělení družiny. 
Pokud se dané oddělení nachází mimo své zázemí (je také uvedeno na rozcestníku), tak na info tabuli 
naleznete aktuální polohu.

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

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


