TÝDENNÍ PLÁN
KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 15. KVĚTNA – 19. KVĚTNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________
UČIVO:

PŘEDMĚT

UČIVO
Už čteme a píšeme sami str. 48-51

Dovednost: ČETL JSEM O SLEČNĚ Z ČÍNY.

ČJ

DENNĚ DOMA ČTU
Písanka 2 str. 29-31
Písanka 3 str. 1-2

PS

Dovednost: LÍBÍ SE MI MOJE PÍSMO.
Pavučiny, str. 46-49

M

Dovednost: ŘEŠÍM PAVUČINY.
Rok, měsíc, den.

PRV

Dovednost: VYJMENUJI MĚSÍCE V ROCE.
Schooltime

AJ

Dovednost: ODPOVÍM NA OTÁZKU: „WHAT‘S THIS?“
„IT IS … .“
Rok, měsíc, den.

CA

Dovednost: SPOLUPRACUJI S DĚTMI V CENTRU.

SEBEHODNOCENÍ:
DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA:

Hodnocení žáka

Hodnocení
učitele

TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________
Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
návštěva výstavy hospodářských zvířat se skvěle vydařila. Děti se mohly podívat, jak vypadají různá plemena,
vyzkoušet si podojit krávu a ještě jsme viděli jezdecké ukázky na koních. Fotky najdete na webových stránkách.
Prosím, aby si děti pravidelně v pátek nosily knihu do čtenářské dílny. Hodně jich stále zapomíná :-(









Prosím i nadále denně číst. Pokud již děti čtou potichu, je nutné dohlížet na jazyk stisknutý mezi zuby a
číst jen očima. Také prosím o vhodnou volbu knih ke čtení – větší písmena, obrázky apod. Klidně se
přijďte poradit ;-).
Ve škole funguje školní knihovna, děti si zde mohou u p. Vacuškové knížky vypůjčit domů. Ráda jim s
vypůjčením pomohu a poradím.
V úterý 16.5. půjdeme na jarní výpravu do lesa. S sebou: baťůžky, svačinu, pití, sportovní oblečení a
obutí, repelent (klidně můžete nastříkat již doma). Návrat ve 12.00 hod. Kdyby náhodou pršelo, děti
přijdou s aktovkou podle rozvrhu a do lesa půjdeme ve čtvrtek.
Děti si přinesou ve středu Písanku 3 díl (s koněm)
Ve středu 17.5. 2017 jedeme opět plavat. 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.
Téma televizního vysílání je Moje oblíbené roční období. Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat
budeme ve středu 17.5.2017.
V pátek 19.5. bude čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou.
V pátek 19.5. se budeme fotit. Pokud budete mít zájem, dejte mi přes Edookit vědět, zda budete chtít
více fotek než jen třídní a příp. s kým se bude dítko fotit (sourozenec, kamarád apod.)

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

PODPIS RODIČŮ
…………………………………

PODPIS ŽÁKA
.....................................................

