
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 20. BŘEZNA  - 24. BŘEZNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 24-26

Dovednost: KAŽDÝ DEN DOMA CHVÍLI ČTU.

PS

Písanka 1 str. 23-26

Dovednost: DODRŽUJI SPRÁVNÝ TVAR A VELIKOST
PÍSMEN.

M

Počítáme do 17, str. 24-25

Dovednost: ZAKRESLÍM SPRÁVNĚ PLÁN STAVBY.

PRV

Jaro

Dovednost: VÍM, KDY ZAČÍNÁ JARO.

AJ

Animals 

Dovednost: POJMENUJI ANGLICKY ZVÍŘÁTKA NA
OBRÁZKU.

CA

Jaro

Dovednost: PRAVIDELNĚ ZAZNAMENÁVÁM VÝSLEDEK
POZOROVÁNÍ.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
jarní prázdniny utekly jako voda a zase je tu škola. Ještě před prázdninami jsme absolvovali národopisný program 
Stařenka Morava vypráví, který byl velmi zajímavý a inspirující. Děti si zahrály na dobové hudební nástroje, 
poslechly pohádky o Jiřím a drakovi nebo Kačence a Turkovi. V centrech aktivit jsme ukončili téma Lidské tělo, 
které děti velice bavilo (fotky jsou na webu školy) a začneme si povídat o přicházejícím jaru. 

 Hra na ROBOTA – kdo ještě potřebuje trénovat – robota dělají děti!
 Připomínejte prosím dětem, aby opravdu každý den aspoň chvilku četly. Také je důležité o přečteném 

textu mluvit – některé děti vůbec neví, co čtou.
 Do center aktivit si děti přinesou trochu vaty nebo hlíny, plastovou misku od Ramy a kulatý papírový talíř.
 V úterý 21.3. nás čeká výlet na Nový Zéland. S sebou pouzdro, svačinu, převlek postavy z Pána prstenů 

(kdo chce), pomůcky na výrobu luku a šípů (klacíky – pružné na luk, kratší na šípy).
 Téma televizního vysílání bude: Jarní prázdniny. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme ve 

středu 22.3.2017. 
 V pátek 31.3. bude ve škole probíhat jako každý rok Noc s Andersenem. Děti mohou z pátku na sobotu 

přespat ve škole, zúčastnit se večerní besedy v knihovně a zažít spoustu dalších aktivit. Kapacita je 
omezená na 10 dětí ze třídy a cena 60,-/osoba. Podmínkou účasti je vytvoření (napsání a namalování) 
komiksu na téma Čtyřlístek a jeho noční dobrodružství. Velikost formátu komiksu je A3 (tvrdý papír) a 
bude rozdělen na minimálně 9 polí (9 obrázků). Termín odevzdání je středa 22.3.

 Pokud jste tak již neučinili, je třeba zaplatit kroužky na únor, březen, duben a květen 2017. Cena je 400,- 
Kč za jeden kroužek.

 V pondělí 27.3. bude probíhat Den etikety. Děti přijdou krásně oblečené a budeme se učit základům 
společenského chování. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 

 V pátek 31.3. pojedeme do divadla Polárka na představení Kocour v botách. S sebou: vhodné oblečení a 
obutí do divadla, batůžek (kabelku), svačinu+pití, Kinedryl a sáček (kdo potřebuje na cestu tam i zpět). 
Odjezd okolo 9.15, návrat 12.30. Cena představení je 60,- Kč+autobus, který bude vyúčtován dodatečně 
na základě zaslané faktury. Peníze vybírám do středy 29.3.

Přejeme příjemný a slunečný týden!                                                                    
                                                                                                                                Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


