
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 6. ÚNORA  - 10. ÚNORA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 8-11

Dovednost: ČTU MALÁ TISKACÍ PÍSMENA

PS

Písanka 1 str. 3-6

Dovednost: PÍŠI PSACÍ PÍSMENA

M

Počítáme do 15, str. 14-15

Dovednost: VYPOČÍTÁM HADY.

PRV

Zuby

Dovednost: VÍM, JAKÉ JÍDLO ZUBŮM PROSPÍVÁ A JAKÉ
ŠKODÍ.

AJ

Bathtime  

Dovednost: ROZUMÍM ANGLICKÝM POVELŮM: 
BRUSH, WASH, OPEN, CLOSE 

CA
Zuby

Dovednost: PODÍLEL JSEM SE NA SPOLEČNÉM ÚKOLU.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
doufám, že jste první školní vysvědčení patřičně oslavili a užili si volné dny.
Máme za sebou celé pololetí práce a myslím, že úspěšné. Děti se začínají orientovat v malých písmenkách. Také se
jim daří v matematice, obzvlášť autobus je velice baví. 

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat – 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 6. 2. proběhne Bruslení s Kometou (děti, které měly zájem). Na led musí mít děti s sebou vlastní

brusle, helmu na lyže a lyžařské rukavice. Odjezd je 8.00 od školy, návrat do 12.00. Peníze za autobus 
budu vybírat dodatečně.

 V pondělí 6.2. si děti přinesou do školy pracovní list s evidencí, jak si celý týden čistily zoubky.
 Děti si donesou v pondělí do Aj 1-2 věci - šampon (stačí prázdná lahvička), mýdlo (stačí obal), hřeben, 

malý ručník, kartáček na zuby. 
 V úterý 7.2. 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. 
 Do center aktivit budeme potřebovat PET láhev bez etikety 1,5-2l, natvrdo uvařené vajíčko a lepidlo 20g.
 Téma televizního vysílání bude Zubař/Zubařka. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme ve 

středu 8.2.2017.
 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 pátek 17.2. si místo školní výuky užijeme školní karneval. Během 1. hodiny se děti převléknou do 

masek. Karneval bude probíhat v tělocvičně pro děti 1. stupně. Prosíme nějaké dárečky do hry o ceny.
 Je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- Kč za jeden kroužek.
 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

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


