TÝDENNÍ PLÁN
KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 5. ČERVNA – 9. ČERVNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________
UČIVO:

PŘEDMĚT

UČIVO
Čítanka

Dovednost: NOSÍM SI KNIHU DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

ČJ

DENNĚ DOMA ČTU
Písanka 3 str. 16-20

PS

Dovednost: HLÍDÁM SI HÁČKY A ČÁRKY VE SLOVECH.
Měříme, str. 56-58

M

Dovednost: ZMĚŘÍM SVOJI VÝŠKU.
Hodiny.

PRV

Dovednost: POZNÁM ČTVRT, PŮL, TŘIČTVRTĚ A CELOU
HODINU.
Clothes

AJ

Dovednost: KAŽDÝ DEN JSEM SI OPAKOVAL
ANGLIČTINU
Hodiny.

CA

Dovednost: PŮJČUJI SI VĚCI S DOVOLENÍM.

SEBEHODNOCENÍ:
DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA:

Hodnocení žáka

Hodnocení
učitele

TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________
Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
školní rok už se nám chýlí ke konci a děti už mají léto :-). Není divu, když je venku tak hezky. Prosím, abyste je,
pokud je takové teplo, oblékali do triček a kraťásků (sukýnek) a dávali jim dostatek pití, neboť je třídě je poměrně
dusno, i když máme okna stále dokořán.
V tomto týdnu nás čekají závěrečné písemné práce. Není nutné se na ně nějak výrazně připravovat, děti jsou
šikovné a zvládnou je.












Byla bych ráda, kdyby děti už pomalu přecházely na tiché čtení, protože většina z nich hláskuje již velice
rychle a správně. Při nácviku je ale bezpodmínečně 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 ;-).
Občas dětem můžete nadiktovat pár slov psacím písmem, ať si hlídají čárky, háčky, hodně na tom
pracujeme.
Závěrečné písemné práce z Čj a M budeme psát v úterý 6.6. a ve čtvrtek 8.6.2017
Ve středu 7.6. 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 Všem dětem přeji.... Děti napíší 2 věty a namalují obrázek. Vysílat budeme ve
středu 7.6.2017.
Kroužky v tomto týdnu již neprobíhají.
V pátek 9.6. půjdeme na EKO Den s Kometou. Viz. info v Edookitu. Sraz v 8,15 ve škole. S sebou:
batůžek, svačinu, pití, pláštěnku, památník na podpisy hráčů a dobrou náladu :-). Oběd stihneme :-).
Na procvičování Aj můžete využít následující stránky:
hry:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_03/?cc=cz&selLanguage=cs
slovní zásoba:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03?
cc=cz&selLanguage=cs
příběh: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs
Termín výletu je čtvrtek 15.6.2017

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

PODPIS RODIČŮ
…………………………………

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

