
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 30. LEDNA  - 3. ÚNORA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 4-7

Dovednost: POZNÁM NĚKTERÁ MALÁ PÍSMENA

PS

Písanka 1 str. 1-2

Dovednost: PÍŠU SE SPRÁVNÝM SKLONEM.

M

Počítáme do 13, str. 13

Dovednost: VYPOČÍTÁM SCHODY.

PRV

AJ

Clothes  

Dovednost: UMÍM ŘÍCT ČERVENÉ BOTY, 
ZELENÉ TRIČKO, MODRÉ PONOŽKY  

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
v tomto týdnu jsme si v centrech pochutnali na zdravých svačinkách. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
webových stránkách školy. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli ovocem nebo zeleninou. 
Tento týden budeme začínat psát do písanky psacím písmem. Prosím – malým tiskacím písmem psát nebudeme, 
stále jen velkým a postupně budeme přecházet na psací. Ale na to je ještě čas. 

 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 30.1. si děti přinesou Písanku 1 a Už čteme a píšeme sami (kdo ještě nemá).
 V pondělí 30.1. bude ve škole probíhat program Miskohraní.
 V pondělí děti dostanou pracovní list, kde si budou celý týden značit, jak si čistí zuby. V pondělí 6.2. si jej 

opět donesou do školy a vyhodnotíme jej. Předem děkuji.  
 V úterý 31.1. budeme v poslední hodině rozdávat pololetní vysvědčení.  Vzhledem k tomu, že nemají 

známky, ale slovní hodnocení, uvítala bych, kdybyste si doma vysvědčení společně přečetli a popovídali si 
o něm. A také jej patřičně oslavili :-).

 Ve čtvrtek 2.2. je ředitelské volno a v pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny. 
 Po celý týden mohou děti nosit PET láhev bez etikety 1,5-2l, natvrdo uvařené vajíčko a lepidlo 20g, které 

budeme potřebovat do center aktivit v následujícím týdnu.
 Uvidíme se tedy v pondělí 6. února 2017. Užijte si volné dny. 
 V pondělí 6.2. proběhne třídní kolo recitační soutěže. Děti se naučí jednu z uvedených básniček (případně 

jinou stejné délky). Opět budou 3 nejlepší žáci postupovat do školního kola. 
 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. 
 Televizní vysílání tento týden nebude. 
 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

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


