
  TÝDENNÍ PLÁN

 KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
    OD 21. LISTOPADU  - 25. LISTOPADU

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst a psát str. 48-51.
Hrajeme si ve škole i doma str. 36, 42-44

Dovednost: ROZUMÍM TOMU, CO ČTU.

PS

Uvolňovací cviky str. 19, 20.
Moje první psaní str. 23-25.

Dovednost: NAPÍŠI ROVNÉ ČÁRY.

M

Počet, numerace, str. 45-48.

Dovednost: ZAKRESLÍM PLÁN STAVBY.

PRV

Každý jsme jiný str. 26, 27

Dovednost: ZNÁM DOBŘE SPOLUŽÁKA ZE TŘÍDY.

AJ

Colours.

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POJMENOVAT 4 BARVY.

CA

Co máme společné.

Dovednost: VÍM, CO MÁME VE SKUPINĚ SPOLEČNÉ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



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

Informace pro rodiče: 
Vážení rodiče, 
doufám, že jste si spolu s dětmi užili zasloužené volno. 

 Hra na ROBOTA –  stále podle čtecích listů. Každý robotuje podle svých možností. 
 Je důležité denně číst cokoli vhodného, co bude děti bavit. Vhodné je např. malované čtení, pokud má jen 

velká písmena a některé děti se pustily do komiksů. Doporučuji také různé dětské časopisy (Sluníčko, 
Méďa Pusík atd.). Jen tak dál! Po každém čtení si s dítětem povídejte o tom, co přečetlo. 

 V centrech aktivit budeme tento týden potiskovat trička na 1. zimní olympiádu v Tišnově, která se 
uskuteční příští středu. Kdo si ještě nepřinesl tričko, donese nejpozději v pondělí 21.11.2016. 

 Ve středu 23.11. budeme vysílat Krtkovo televizní vysílání na téma: Co mám rád/a. Děti zkusí napsat již 
5 slov a namalovat obrázek. Prosím, udělejte jim řádek. 

 Rozsvěcení vánočního stromu v Deblíně bude v neděli 27.11. 2016 v 16:15 viz. lístečky, které děti dostaly 
nebo Edookit. Všechny děti se naučí vánoční básničku – též dostaly nebo je k vytisknutí na Edookitu. 

 Celý týden budeme nacvičovat v rámci výuky skladby a báseň k rozsvěcení vánočního stromu. 
 Ve středu 30.11.2016 se zúčastníme 1. zimní olympiády v Tišnově. Odjezd z Deblína 9.07 autobusem 312 

do Tišnova, návrat 13,00 do Deblína. Sraz ve škole 8.25 jako každý den.
S sebou: průkazku na autobus nebo 20,- Kč, sportovní oblečení v batůžku (tenisky, tepláky), svačinku a 
pití. Tričko budeme mít školní. Předem děkujeme za podporu :-).

 V pátek 2.12. pojedeme do Brna do planetária na pořad Ptačí ostrov. 
 Do Aj budou děti potřebovat nelinkovaný sešit A4. Prosím o zakoupení. Předem děkuji.
 Webové stránky k procvičování angličtiny: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/?cc=cz&selLanguage=cs 

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

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