
  TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 31. ŘÍJNA  - 4.LISTOPADU

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 39-42.
Hrajeme si ve škole i doma str. 26, 30.

Dovednost: SLYŠÍM A PÍŠU L, K.

PS

Uvolňovací cviky str. 15-16.
Moje první psaní str. 18. Psaní číslic str. 1-2.

Dovednost: NESPĚCHÁM PŘI PSANÍ.

M

Počet, numerace, str. 34-37.

Dovednost: DOKÁŽU SEČÍST ČÍSLA DO 6.

PRV

KOŘEN, STONEK, LIST, PLOD

Dovednost: ROZEZNÁM U ROSTLINY KOŘEN, STONEK,
LIST A PLOD.

AJ

Halloween.

Dovednost: ZNÁM 3 ANGLICKÁ SLOVÍČKA Z
HALLOWEENU.

CA

Halloween.

Dovednost: DOKÁŽU ZHODNOTIT SVOJI PRÁCI.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
doufám, že jste si příjemně užili společný prázdninový čas.

 Zjistila jsem, že jste se již všichni přihlásili do elektronického systému Edookit, za což Vám velmi děkuji. 
Prosím, abyste již všechny školní záležitosti zapisovali tam (omluvenky, žádosti apod.)

 V týdnu od 7.11. budou probíhat třídní schůzky formou konzultací – i s dětmi. Termíny Vám zašlu přes 
Edookit. 

 Hra na ROBOTA –  stále podle čtecích listů. Bylo by dobré, kdyby už děti zvládaly slova na 4 písmena.
 Také můžete procvičovat čtení a psaní písmen A, E, I, Y, O, U, T, M, J, N, S. Nebo přímo slov a kratičkých 

vět. V příštím týdnu bych již chtěla zkusit s dětmi napsat diktát na známá písmena. 
 V pondělí 31.10. si děti přinesou dýně na dlabání a v úterý 1.11. budeme mít s deváťáky společné 

Halloweenské dopoledne. S sebou: kostým (nemusí být halloweenský), svačinu, pití a lžíci na dlabání.
 Ve čtvrtek budeme vysílat Krtkovo televizní vysílání na téma: Moje halloweenská oslava. Kdo zvládne, 

může už napsat větu+obrázek.
 V pátek 4.11. se bude opět konat zasedání Žákovského parlamentu ve 14.00 ve sborovně. 
 V termínu od 31.10. do 3.11.2016 bude probíhat sběr papíru. Papír noste zvážený přímo do kontejneru 

na dvoře školy, přinesené množství mi můžete poslat emailem nebo přes Edookit.
 Do Aj budou děti potřebovat nelinkovaný sešit A4. Prosím o zakoupení. Předem děkuji.
 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

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


