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Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

18. 5. - 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail rodiče, jiný e-mail 
nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
Milí rodičové! 

Pro někoho je toto poslední týden domácího vyučování, někdo pokračuje dál doma. Soustřeďte se, 
prosím, na to, aby děti dobře chápaly v matematice rozklady při sčítání. Už nás čeká pouze odečítání s 

rozkladem (a to je lehčí) a letošní látka je probraná. V ČJ se tento týden naučíme číst Ď Ť Ň a nic nového 
ve čtení nebude, jen čtení pro radost. Ale v psaní je toho ještě mnohem více, hlavně děti zapomínají tvary 
písmen nebo si je ulehčují podle svého. Tvar i postup psaní musí dodržet, jinak by psaly pořád pomalu a 

ztěžka. Dohlédněte na to, jak při psaní sedí, měly by vám samy odříkat naše 4 pravidla. Naštěstí se 
všechno po prázdninách stejně opakuje, ale přeučovat chyby je mnohem těžší než naučit něco nového. 

Děkuji vám za spolupráci, za dopisy i fotografie. Hodně sil a dobré nálady.                      Z. Petříková 
 

 
PONDĚLÍ 18. 5. 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Kartu se sloupci si rozlož do celého týdne (třeba horní a dolní sloupec 1 den, víc ne, atd.). 

Toto čtení děti nebaví, je to jen trénink, proto ho dělejte po chvilkách. 
○ List 91 čti a doplň. 

● Psaní:   
○  Písanka 10 - T (nauč se velké psací T, další linky využij na procvičování) 

  
Matematika: 

● Sčítání s přechodem desítky 

● Pracovní sešit list str. 11 

 
 JaS: Pracovní sešit str.62 - Místo, kde žijeme. A podívej se, co máme ve čtvrtek v HV, patří to k tomu. 

 
Tělesná výchova: Což si zacvičit Zumbu pro děti? 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1pxApFN0RThprzL2JhyqGyK0KOLMRtoUS
https://drive.google.com/open?id=1wNDSsSAwDhb98WaIoA6kcoFoFQlfmrFv
https://drive.google.com/open?id=10ks2t5Zil4-eamw2P7nbNnY9dFZK7Nso
https://drive.google.com/open?id=1ZrQKrkI5vqgcjbzYFWxJvqhIrDRFTtDz
https://drive.google.com/open?id=1q-v73x1nIE_fOf8uhbU538eR4E4qa2Li
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
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ÚTERÝ 19. 5. 
Maruško - Májo, užij si hezky svůj narozeninový den! Blahopřejeme. 

 
Český jazyk:  

● Čtení:  

○ Slabikář str. 87 - v textu vyber správné slovo. Pro pomalejší čtenáře je to stránka těžká, 

klidně si ji rozdělte, čtěte s dětmi a pracujte s ní víc dní. 
○ Jestli čteš poctivě svou knihu, můžeš str. 87 vynechat a věnovat se pouze své knížce. 

 
● Psaní: 

○  List “Vybarvi a napiš”. 

○  Diktát slov (popros rodiče): váza, guma, noha, ruka, jáma, koše, žába. Pokud ti nejdou 
slova, opakuj si jen psaní písmen a hlásky ve slovech si říkej ústně. (Váza = v, á, z, a.) 

Matematika: 
● Pracovní sešit list str. 13 

● Sčítání s přechodem desítky 

 
Výtvarná výchova: Čtyřlístek znáš? Pobav se a vymaluj postavičky ze Čtyřlístku. Zapamatuj si jména 

hlavních hrdinů v Třeskoprskách i jméno jejich autora - Jaroslav Němeček. Víš, že je těm příběhům už 50 
let? (A kolik je tvým rodičům a prarodičům? A jestli tě Čtyřlístek baví, můžete si tento časopis objednat 

domů.) 

 
   

 

STŘEDA 20. 5. 
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Písmena ď ť ň - nauč se číst.  

○ Čti podle svého výběru a rady rodičů, opakuj sloupečky. 

 
● Psaní:  

○ Dnes se naučíš psát písmeno f. Zdá se těžké, ale když dodržíš postup, zjistíš, že je lehké. 
 

 
JaS: Pracovní sešit str. 63 - zvládneš sám. 

    
Tělesná výchova: A dnes třeba Hip hop a několikrát. 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PjG0w2ucv2A
https://drive.google.com/open?id=1zipaTuj-OgcvxEmjSqBsOCQC4Yo-anDz
https://drive.google.com/open?id=1JhRDif7ZEW6JNX_bw8Gq0MYdyp8m-QZB
https://drive.google.com/open?id=1VP8ZeTBu3KZm1WLtV_AU6psmjAJUdnSx
https://www.youtube.com/watch?v=UeD88_HLioU
https://www.youtube.com/watch?v=UeD88_HLioU
https://drive.google.com/open?id=1Tp3UMgmADWNtBv4LaOJHjNjJgxo58pF4
https://drive.google.com/open?id=1tIPxxt7flVZ9HaIIGPqXfd-bE5VIbww6
https://drive.google.com/open?id=1FpJb9mtq3gu6JgRa57XHHOWlzxNLgJcA
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
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ČTVRTEK 21. 5.  
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 88 potřebuje větší spolupráci rodičů. 
■ 1. čtení - kontrola porozumění (Jak se jmenoval ostrov? Co o něm můžeš zjistit z 

článku? Na Youtube je velké množství filmů, ale pro děti jsou složitější, zkuste jim 
dát jednoduché informace. 

■ 2. čtení: Kdo našel poklad? Kudy musel jít? Prohlížení mapky. 

■ Polož si průhledný papír na mapku a vyznač cestu podle pokynů z článku. Vyznač i 
přerušovanou čáru(osu). Potom přelož papír podle osy (osou ven) a podívej se 

proti světlu. V čem byl ukrytý poklad - vidíš to? Kdo zjistí, může mi to napsat. 
Ostatním to prozradím až příští týden. 

● Psaní:  

○ Procvič psaní písmen a slov 
 

 
Matematika: 

● List na procvičování počítání s přechodem. Rozklady si dělat můžeš, ale sleduj nákres nahoře, 

pomůže ti. 
 

     
Hudební výchova: Česká hymna. Víš, kdy se hraje, zpívá a proč? A jak se při ní chováš? (Myslím, že si na 
to vzpomeneš, už ve školce jste si to říkali.) 

 

 

           PÁTEK 22. 5. 
 

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ Čtyřlístek - komiks 

○ Přečti si jednu stránku z komiksu a zkus vymyslet, co asi bylo na předchozí stránce. 
○ Jak bude příběh pokračovat? 

○ Čti svou vlastní knihu. Zapisujte ji na Padlet (nástěnku). 
● Psaní:  

○ List z písanky str. 12 - 13. Pokud čteš vlastní knihu, piš jen stranu 12. 
○ Napiš, co bys chtěl najít v pokladu. (A co bys s tím udělal?) 

 
Matematika: 

● Pracovní sešit list str. 15 

● List Procvič a bav se. Kdo potřebuje, stále si píše rozklady. 

 

 
Pracovní výchova: Dnes si udělej pořádek v deskách s úkoly. Kdo jde do školy, připraví tašku, penál, 

úkoly dá do ní. Jestli máš přečtenou nějakou knihu, vezmi ji do školy. Kdo do školy nejde, udělá si pořádek 
ve svých školních věcech a uklízí svůj pokoj, pracuje s rodiči. 

https://drive.google.com/open?id=1-QEheYcAtDMYPgJkRqzLUc32yDwTJZ62
https://drive.google.com/open?id=1742uKPWlk72FTRUZH90fhTM1EDf-kx6J
https://drive.google.com/open?id=1I8FwVSZPdygas8x6zwMcYyA7zV0ofSq6
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://drive.google.com/open?id=1CAQhziqPwqjGSg2fatTLND2Z6at-6uvm
https://drive.google.com/open?id=10a5Pp9IF18NzHgKqXBWy8DJMibefA8y3
https://drive.google.com/open?id=1TCHOT_KJKGJECY5c4OdyIPR7JbtsKXvl
https://drive.google.com/open?id=1VZoR03szx430c0x8DJUlyyyVALx6vkOu
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POZOR! V minulém úkolu s dráhou pro autíčko (M - cesta auta) mi hodně dětí poslalo list s chybou 
(uprostřed dráhy). Zkontroluj si svou práci znovu. Na listu ti ukazuji, kde byla chyba. (Čí je toto práce, není 

podstatné, bylo to podobné u víc dětí.) 

 
 

A TADY JE PRÁCE PRO TY, KOHO BAVÍ LUŠTIT: 
Detektiv Štika 1 (Vycházel v časopise Ohníček, úkol není lehký, bavit se mohou i rodiče.) 

M - detektiv 

 
Děti, napište mi, jak vás bavily detektivové, komiksy. Můžu vám je chystat i dál. A už umíte sčítat? 

 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

● Procvičuješ čtení slov se slabikami bě pě vě mě. 
● Nacvičuješ čtení Ď Ť Ň. 
● Umíš psát T, f, F 
● Víš něco o Velikonočních ostrovech. 
● Docvičuješ sčítání do 20 s přechodem desítky. 
● Měl bys vědět, jak se jmenuje naše vlast, jakou má vlajku, jaký je náš 

národní strom a jaká je naše hymna. 
 

Děti! Ať se vám daří! 

                                        petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1CoH2GFc0u7GyhSlSxVPGlgzPXWmFuq_I
https://drive.google.com/open?id=1Y5cvXA3AD2ZQ2fXjlFrNFikfrY2h-9_h
https://drive.google.com/open?id=1KGhiDPuCsveNxK78pjkquLF0AMSU6UDJ
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Malování kamenů – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
bezbarvý lak, návod najdete v této příloze  

 

2. Květinové víly – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady  
 

3. Motýlci - návod, jak motýlky vyrobit, najdete zde 
 

4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 

5. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  

 
 

 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 

1. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 

2. Kroky - návod v této příloze  
 

 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 

                                                             Vaše vychovatelky 

https://drive.google.com/open?id=1dYj5ZTQAWcXSBG1OU62ebskaEpySnwJA
https://drive.google.com/open?id=1wgNdIc3DPKDE87FQTygODB7nMUvMDQbj
https://drive.google.com/open?id=1H7ZZ2v0nq6qAyA2rQWLE26XKkxqa43jp
https://drive.google.com/open?id=1Qvi0IgMVT7vVRj7XAPy-QUG48hZ63f8r
https://drive.google.com/open?id=1SRbdZnxK1zJIm5yLWpbGxnrax0ceJd1v
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
https://drive.google.com/open?id=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

