
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 10. DUBNA - 14. DUBNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 33-34

Dovednost: ZKOUŠÍM ČÍST NAHLAS A SROZUMITELNĚ.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 2 str. 4-6

Dovednost: PÍŠI VE VĚTĚ PRVNÍ PÍSMENO VELKÉ A
KONČÍM JI TEČKOU.

M

Počítáme do 18, str. 30-31

Dovednost: VYŘEŠÍM SČÍTACÍ TROJÚHELNÍK.

PRV

Velikonoce

Dovednost: ZNÁM NĚKTERÉ VELIKONOČNÍ ZVYKY.

AJ

Family 

Dovednost: UMÍM ŘÍCT ANGLICKY, JAK SE JMENUJI,
ROZUMÍM POVELU „COME IN!“

CA

SEBEHODNOCENÍ:

DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA: 



TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________

Informace pro rodiče: 
Milí rodiče, 
v minulém týdnu nás navštívil Bovýsek (maskot projektu Ovoce do škol). Seznámil děti s různými druhy ovoce a 
zeleniny a rozdal jim ovocná pitíčka. Fotky najdete na webu. V pátek jsme měli program s Policií ČR.

 Připomínám čtení i o prázdninách!
 Centra aktivit tento týden nebudou. Budeme si povídat o Velikonocích. Pokud doma máte nějaké 

velikonoční předměty a můžete nám je zapůjčit, budeme rádi a ve středu si uděláme velikonoční výstavu.
 V úterý si děti přinesou 2-3 vyfouknutá vajíčka v krabičce a malý květináč.
 Ve třídě máme od 3. dubna druhou paní asistentku Kateřinu Kazíkovou, která bude pomáhat dětem ve 

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

tenisky na ven.
 Téma televizního vysílání bude Velikonoce u nás doma. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat 

budeme ve středu 12.4.2017. 
 Ve čtvrtek jsou velikonoční prázdniny, v pátek a pondělí státní svátek.
 V týdnu od 17.4. budou probíhat třídní schůzky i s dětmi. Termíny najdete na Edookitu.
 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 veselé Velikonoce a bohatou pomlázku vám i dětem!                 
                                                                                             
                                                                                             Kateřina Klímová, Iveta Riglová Jelínková a Kateřina Kazíková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


