
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 23. LEDNA  - 27. LEDNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Začínáme číst str. 83-85, 
Už čteme a píšeme sami str.4-5

Dovednost: ČTU AU, OU, Q, X, W

PS

Uvolňovací cviky str. 30-32.
Moje první psaní dokončení.

Dovednost: UMÍM SI K PSANÍ SPRÁVNĚ SEDNOUT.

M

Počítáme do 13, str. 10-14

Dovednost: VYPOČÍTÁM AUTOBUS.

PRV

Zdravá strava

Dovednost: UMÍM PŘIPRAVIT ZDRAVOU SVAČINKU.

AJ

Clothes  

Dovednost: UMÍM ANGLICKY POJMENOVAT OBLEČENÍ
(ČEPICE, BOTY, PONOŽKY, SUKNĚ, TRIČKO, SVETR). 

CA

Zdravá strava

Dovednost: NEZAPOMÍNÁM VĚCI DO ŠKOLY.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
v pátek jsme zpívali písničky na soutěž. Někteří se hrnuli na zpěv a některým se nechtělo. Nakonec jsme všechny 
podpořili a všichni dostali odvahu zpívat. Ještě probíhá výběr, tři děti budou zpívat ve školním kole pěvecké 
soutěže, která se koná 31.1.2017. 

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat (delší slova nebo souhláskové skupiny) – robota dělají děti.
 Stále denně chvilku číst :-). Budu dětem dávat pracovní listy k procvičování čtení (nemusí mi je vracet), ale

můžete klidně číst i knihy doma.
 V pondělí 23.1. si děti přinesou Už čteme a píšeme sami (PS ČJ 2. díl).
 Do center aktivit budeme v pondělí potřebovat 1 ks ovoce nebo zeleniny a reklamní letáky z potravin. 

Budeme tvořit zdravé svačinky a povídat si o zdravé stravě. Prosím o ovoce a zeleninu, která nemá příliš
šťávy – mrkev, ředkvička, ředkev, okurek, salát, paprika, cherry rajče, jablko, hruška...

 Když děti z nějakého důvodu nenapíší úkol, nic se neděje, učí se omluvit se a úkol si pak doplní. 
 Pokud děti něco najdou – tužka, guma – a nikdo se k tomu nehlásí, dáváme to ve třídě do krabice. Kdyby 

jim něco chybělo, mohou to tam hledat. Děti o tom ví. 
 V pololetí třídní schůzky nejsou. Pokud  si někdo přeje konzultaci se mnou v pololetí, ozvěte se a 

domluvíme si termín. Pokud byste měli jakékoli dotazy ke genetické metodě čtení nebo k jiným věcem, 
kdykoli pište nebo volejte. Děkuji za spolupráci. 

 podle Školního řádu (bod 5, odst. 5.3.) je používání mobilního telefonu během vyučování (8:25 až konec 
vyučování) zakázáno! Mobily musí být vypnuty, a to i během přestávky. Mobil lze použít pouze se 
souhlasem vyučujícího. Počítačové hry jsou ve škole a na školních akcích zakázány. O přestávkách není 
dovoleno používat počítač ani mobilní telefon s funkcí počítače. 

 Téma televizního vysílání bude Mé nejmilejší jídlo. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme
ve středu 25.1.2017. 

 V pondělí 30.1. bude ve škole probíhat program Miskohraní. Cena je 50,- Kč a budu ji vybírat do pátku 
27.1.

 V úterý 31.1. budeme v poslední hodině rozdávat pololetní vysvědčení.  Ve čtvrtek 2.2. je ředitelské volno
a v pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny. 

 Pokud by byl i nadále sníh, chodili bychom bobovat na školní hřiště. V tom případě dejte prosím dětem 
vhodné oblečení.

Přejeme pěkný týden!                                                                                       Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková   

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


