
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 27. ÚNORA  - 3. BŘEZNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 16-19

Dovednost: ČTU POHÁDKY A BÁSNIČKY.

PS

Písanka 1 str. 15-18

Dovednost: DAŘÍ SE MI PSANÍ.

M

Počítáme do 16, str. 20-21

Dovednost: SČÍTÁM A ODČÍTÁM BEZ CHYB.

PRV

Moje tělo

Dovednost: ZNÁM ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA.

AJ

Body  

Dovednost: POJMENUJI ANGLICKY ČÁSTI SVÉHO TĚLA. 

CA

Moje tělo 

Dovednost: V CENTRECH MLUVÍM POLOHLASEM.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
ráda bych vás poprosila, abyste dohlíželi na přípravu dětí do školy. V poslední době se nám často stává, že dětem 
chybí pomůcky nutné k práci jako jsou gumy, tužky, sešity atd. a práce je potom velice obtížná. Také prosím, aby 
děti měly k psaní vždy dobře ořezanou tužku (nebo i dvě). Perem zatím psát nebudeme, děti ho nemusí nosit do 
školy. Předem děkuji za spolupráci.

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat – robota dělají děti!
 Připomínejte prosím dětem, aby opravdu každý den aspoň chvilku četly. Zavedeme si od března tzv. čtecí 

pátky – čtenářskou dílnu. Děti si každý pátek přinesou do školy, knihu, kterou doma čtou. Může to klidně 
být i komiks, pokud jej čtou. Děti se tak  budou inspirovat knihami navzájem, knížky si představí a budeme
s nimi pracovat. 

 Téma televizního vysílání bude Les. Děti napíší 1-2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme ve středu 
1.3.2017.

 V pátek 3.3.se koná další zasedání Žákovského parlamentu ve 14.00 ve sborovně. 
 V úterý 7.3. se naše třída zúčastní národopisného programu Stařenka Morava vypráví. Program se 

uskuteční ve škole a cena za program je 40,- Kč. Penízky vybírám do pátku 3.3.2017. Předem děkuji. 
 Je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- Kč za jeden kroužek.
 V pátek 10.3. bude ředitelské volno. Od 13.3. jsou jarní prázdniny. 

Přejeme příjemný konec zimy!                                                                    
                                                                                                                                Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


