
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 3. DUBNA - 7. DUBNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 30-32

Dovednost: ROZUMÍM TOMU, CO ČTU.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 1 str. 30-31, Písanka 2 str. 1-3

Dovednost: PÍŠI PSACÍM CELÉ VĚTY.

M

Počítáme do 18, str. 28-29

Dovednost: DOKÁŽU VYŘEŠIT PŘÍKLAD KROKOVÁNÍM.

PRV

Vynálezy

Dovednost: BEZPEČNĚ PROVÁDÍM POKUSY.

AJ

Family 

Dovednost: ROZUMÍM OTÁZCE: "DO YOU LIKE MUM?
DO YOU LIKE DAD? 

CA

Vynálezy 

Dovednost: SPOLUPRACUJI VE SKUPINĚ PŘI POKUSECH.

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
návštěva divadla byla vydařená, představení bylo veselé, pestré i poučné. 
Den etikety se také vydařil. Zopakovali jsme si zásady slušného chování, naučili jsme se správně jíst příborem a 
vyzkoušeli si, jak se zdraví lidé v různých zemích. 

 Připomínám čtení!
 Do center aktivit si děti v pondělí přinesou různé krabičky (od čaje, léků, actimelu apod.). Budeme 

vyrábět roboty. Také budeme zkoumat různé látky, takže si mohou přinést něco ze železa, plastu, skla a 
dřeva. Tyto věci si necháme se škole celý týden. Předem děkuji.

 V pondělí nás navštíví maskot projektu Ovoce do škol – Bovýsek. Seznámí děti s prospěšností konzumace 
ovoce a zeleniny a rozdá dětem zdravá pitíčka.

 Pokud vydrží dosavadní hezké počasí, budeme v tělocviku chodit ven. Děti by měly mít tepláky, mikinu a 
tenisky na ven.

 V úterý a ve středu budeme psát čtvrtletní práce z Čj a M.
 V úterý si děti přinesou druhý díl Písanky (s kočičkou).
 Téma televizního vysílání bude Nejdůležitější vynález. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek o tom, který 

vynález jim nejvíce ulehčuje život. Vysílat budeme ve středu 5.4.2017. 
 Ve čtvrtek nás navštíví zástupci Policie ČR a budeme si zkoušet správné přecházení silnice a bezpečnost 

při jízdě na kole.
 V pátek 7.4. se uskuteční 7. zasedání Žákovského parlamentu ve 14,00 ve sborovně školy. 
 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 jarní čas!                                                                          Kateřina Klímová a Iveta Riglová Jelínková          

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


