
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 27. BŘEZNA  - 31. BŘEZNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 27-29

Dovednost: ZLEPŠUJI SE VE ČTENÍ.

PS

Písanka 1 str. 27-30

Dovednost: DAŘÍ SE MI PSANÍ.

M

Počítáme do 18, str. 26-27

Dovednost: ZVLÁDNU ZAPLATIT NÁKUP.

PRV

Jaro

Dovednost: POZNÁM NĚKTERÉ JARNÍ KVĚTINY.

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, 
v úterý jsme se podívali na Nový Zéland. Řekli jsme si pár základních informací, vyráběli jsme luky (moc děkuji 
všem, kteří přinesli proutky) a stříleli na draka. Dokonce jsme draka trefili a zachránili tak celou zemi. Děti si to, 
myslím, užily. Také děkuji za vyplnění dotazníku ohledně hodnocení a srdečně vás tímto zvu na Rodičovskou 
kavárnu v úterý 28.3. v 16.30h.
V písance postupujeme každý svým tempem, někdo udělá téměř celou práci ve škole a úkoly nemá, někdo 
dokončuje odpoledne doma. Pomalu se nám blíží čtvrtletní opakování – děti by měly zvládnout přečíst 
jednoduchý text, vědět přitom o čem čtou a zapsat slova podle diktátu. V matematice sčítat a odčítat do 18. 

 Připomínám čtení – opravdu každý den!
 Budeme dokončovat centra z minulého týdne, takže kdo ještě nedonesl trochu vaty nebo hlíny, 

plastovou misku od Ramy a kulatý papírový talíř, přinese tento týden.
 V úterý 28.3. bude probíhat Den etikety. Děti přijdou společensky oblečené a budeme se učit základům 

společenského chování. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 
 V úterý 28.3. v 16.30 se koná ve sborovně Rodičovská kavárna na téma Máte otázky ohledně výuky a 

známek? Pohovořit si můžete s ředitelkou a zástupkyní školy. Srdečně zveme.
 Téma televizního vysílání bude: Moje nejmilejší zvířátko. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat 

budeme ve středu 29.3.2017. 
 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.

 V pátek 31.3. bude ve škole probíhat jako každý rok Noc s Andersenem. Děti, které se přihlásily, donesou 
60,- Kč (v ceně jsou náklady spojené s akcí a speciální číslo časopisu Čtyřlístek) a vyplněnou přihlášku.

 Ve středu 26.4. 2017 se uskuteční první lekce plavání Vašich dětí v Plavecké škole pí. Hemberové ve 
Wellness Kuřim. (V době konání kurzu nebude probíhat tělesná výchova). K uvolnění z kurzu plavání je 
nutné lékařské vyjádření. Návratky rozdám dětem v průběhu zítřka a příštího týdne. Výcvik se skládá z 10 
lekcí. Plavání bude probíhat vždy ve středu 11.00 – 11.45 hod. od 26. dubna do 28. června 2017. Odjezd 
od školy bude 10.15 a návrat 12.50 ke škole. Cena za kurz na jednoho žáka: 400,-Kč za dopravu (kurz 
zahrnuje dopravu+provozní a mzdové náklady v celkové částce 888,80 Kč na žáka, zbytek částky hradí 
škola). Úhradu prosím proveďte na účet školy 213547755/0600 do 31.5.2017. Variabilní symbol najdete v
žákovské knížce a do zprávy pro příjemce uveďte PLAVÁNÍ.

Přejeme krásný předjarní čas!                                                                          Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


