TÝDENNÍ PLÁN
KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 12. ČERVNA – 16. ČERVNA

JMÉNO ŽÁKA: ______________________________________________
UČIVO:

PŘEDMĚT

UČIVO
Čítanka

Dovednost: ČTENÍ MĚ TĚŠÍ.

ČJ

DENNĚ DOMA ČTU
Písanka 3 str. 22-27

PS

Dovednost: PÍŠU SPRÁVNĚ VŠECHNA VELKÁ PSACÍ
PÍSMENA.
Měříme, str. 58-61

M

Dovednost: VYPOČÍTÁM VÝSTAVIŠTĚ.
Bezpečnost o prázdninách.

PRV
AJ

Dovednost: VÍM, JAK SE MÁM CHOVAT, ABYCH SI
NEUBLÍŽIL.
Projekt Edison
Dovednost: ROZUMÍM NĚKTERÝM ANGLICKÝM
SLOVŮM

CA
SEBEHODNOCENÍ:
DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA:

Hodnocení žáka

Hodnocení
učitele

TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________
Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
v minulém týdnu jsme navštívili program společnosti E-on o šetření energiemi. Děti se naučily pár nových věcí a
dostaly tašku s reklamními předměty. V pátek jsme byli na EKO dni s Kometou, kde jsme pomáhali vyčistit les.
Písemné práce z Čj a M dopadly velice dobře, všechny děti udělaly za uplynulý rok obrovský kus práce!








•
•

Celý týden ve škole probíhá projekt Edison – viz. Edookit. U nás budou stážisté v pondělí v Aj, ve středu
než pojedeme do plavání, a pojedou s námi na výlet na Pernštejn.
Ve středu 14. 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.
Ve čtvrtek 15.6.2017 pojedeme na školní výlet na hrad Pernštejn, kde absolvujeme krátkou prohlídku, a
do centra Eden, Bystřice nad Pernštejnem na program Procházka rájem. Pojedeme objednaným
autobusem z Deblína 8,15 hod. Návrat bude do Deblína cca v 15,00h. S sebou: batůžek, svačinu a pití na
celý den, sportovní oblečení a obutí, kšiltovku či jinou pokrývku hlavy, pláštěnku, malé kapesné, léky (kdo
potřebuje) a neděravý sáček (prosím všichni!). Oběd je odhlášen všem dětem hromadně.
Téma televizního vysílání je KAM BYCH SE CHTĚL PODÍVAT O PRÁZDNINÁCH. Děti napíší 2 věty a namalují
obrázek. Vysílat budeme výjimečně v pátek 16.6.2017.
V pátek 16.6. bude probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihu, kterou doma čtou.
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
V pondělí 19.6. nás čeká poslední tématický den s Žákovským parlamentem. Pojedeme do Řecka.
Budeme si povídat o Olympijských hrách atd. Děti budou potřebovat trička v barvách olympijských kruhů
tj. žlutá, modrá, zelená, červená, černá. Předem děkuji za spolupráci.
V pondělí 26.6. v 16,00 v 1. třídě se uskuteční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Budu vybírat
150,- Kč na knihu s věnováním, kterou děti v rámci pasování dostanou. Částku prosím uhraďte nejpozději
do pátku 23.6.

Přejeme příjemný týden vám i dětem!

PODPIS RODIČŮ
…………………………………

Kateřina Klímová, Iveta Riglová Jelínková a Kateřina Kazíková

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

