
TÝDENNÍ PLÁN

KRTEČCI Z 1. TŘÍDY 
OD 24. DUBNA - 28. DUBNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________

UČIVO: 

PŘEDMĚT UČIVO Hodnocení žáka Hodnocení
učitele 

ČJ

Už čteme a píšeme sami str. 38-41

Dovednost: ZKOUŠÍM NĚKTERÁ SLOVA ČÍST PLYNULE.
NEBO VĚTY.

DENNĚ DOMA ČTU

PS

Písanka 2 str. 13-18

Dovednost: VÍM, JAK SPRÁVNĚ NAPSAT VĚTU.

M

Součet trojice čísel, str. 36-39

Dovednost: HRAJI A ZAPISUJI AUTOBUS.

PRV

Třídění odpadu

Dovednost: VÍM, PROČ MÁM TŘÍDIT ODPAD.

AJ

School

Dovednost: ODPOVÍM ANGLICKY NA OTÁZKU: 
„WHAT‘S THIS?“

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, 
děkuji vám všem za účast na třídních schůzkách. Velmi si vážím zájmu a spolupráce na vzdělávání vašich dětí!
V minulém i tomto týdnu se v centrech zabýváme tříděním odpadu a recyklací. V pátek jsme v rámci Dne Země 
uklízeli v okolí naší školy, aby nám tu bylo dobře. Děkuji všem pomocníkům a věřím, že si z toho odnesou nějakou 
životní zkušenost.

 Velký úkol dětí, ale někdy i rodičů – domácí čtení.
 Do center aktivit si děti i nadále nosí barevné letáky na novinovém papíře a dětské sítko (na písek).
 Cena za autobus do Polárky je 64,- Kč. Prosím o úhradu do konce měsíce dubna. Předem děkuji.
 V pondělí bude místo tělocviku písanka a ve středu čeština.
 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. 

 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. 

 Téma televizního vysílání je libovolné. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme kvůli plavání 
ve čtvrtek 27.4.2017. 

 V pátek 28.4. bude opět čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou (prosím ne 
encyklopedii).

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

PODPIS RODIČŮ PODPIS ŽÁKA

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


