
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 17. DUBNA - 21. DUBNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 35-37

Dovednost: PŘI ČTENÍ MNĚ DĚTI ROZUMÍ.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 2 str. 7-12

Dovednost: HLÍDÁM PŘI PSANÍ HÁČKY, ČÁRKY A TEČKY.

M

Počítáme do 20, str. 33-35

Dovednost: POČÍTÁM do 20.

PRV

Třídění odpadu

Dovednost: VÍM, PROČ MÁM TŘÍDIT ODPAD.

AJ

Velikonoční pondělí

CA

Třídění odpadu

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, 
v uplynulém týdnu jsme si užili školní Velikonoce. Děti si zasadily obilí, nabarvily a ozdobily vajíčka a seznámily se 
s velikonočními zvyky. Paní Sovové mnohokrát děkujeme za beránka, byl vynikající! Doufám, že jste si užili 
velikonoční svátky i doma. 
Také jsme absolvovali hodinu s anglickou rodilou mluvčí z USA ze státu Maine. Bylo skvělé poslouchat, jak jí 
některé děti rozuměly a dokonce dokázaly i odpovídat.

 Nezapomínejte s dětmi každý den číst.
 Tento týden probíhají třídní schůzky ve složení rodič, dítě, učitel podle rozpisu na Edookitu. 
 Do center aktivit si děti přinesou barevné letáky na novinovém papíře a dětské sítko (na písek).
 Téma televizního vysílání bude Proč třídíme odpad. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme 

ve středu 19.4.2017. 
 V pátek 21.4. bude jako každý rok probíhat Den Země. Celé dopoledne se budeme pohybovat venku v 

okolí školy, proto prosím dejte dětem vhodné oblečení a obutí. Budeme uklízet na pozemcích školy. 
Rukavice máme díky paní Engelbrechové – moc děkujeme! Dále budou potřebovat batůžek, pláštěnku, 
svačinu a pití a špekáček či jinou uzeninu na opečení. Také si mohou vzít různé hry, které lze hrát na 
zahradě např. badminton, frisbee apod. 

 V úterý 25.4. pojedeme do Ekocentra Ostrůvek na výuk. program Voda, voděnka. Odjezd bude již v 8,00 
hod. od školy – sraz tedy 7,50 ve vestibulu školy. Předpokládaný návrat bude 13.30 – oběd stihneme. 
S sebou: batůžek, sportovní oblečení a obutí, svačinu, pití, Kinedryl a sáček (kdo potřebuje na cestu tam i 
zpět). Cena je 80,- Kč+autobus, který bude vyúčtován dodatečně na základě zaslané faktury. Peníze 
vybírám do pátku 21.4.

 Ve středu 26.4. 2017 se uskuteční první lekce plavání Vašich dětí ve Wellness Kuřim. S sebou: Čj, 
písanku, pouzdro – v aktovce. Plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy 
plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět – v batůžku. (V době konání kurzu nebude probíhat 
tělesná výchova). 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. K uvolnění z 
kurzu plavání je nutné lékařské vyjádření. 

Přejeme příjemný týden vám i dětem!                 
                                                                                             
                                                                                             Kateřina Klímová, Iveta Riglová Jelínková a Kateřina Kazíková  

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


