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Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

25. 5. - 29. 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 

 

 
 

Milé děti! A samozřejmě milí rodiče! 
Pokračujeme v domácím vzdělávání. Kdo chodí do školy, pracuje tam a tyto plány už nedělá, 

protože shodné učivo vypracovává ve škole. Vám ostatním zadávám domů takovou práci, 
abyste se všechno naučily a také aby vás to bavilo. Pokud chcete něco přidat nebo ubrat, pište 

mi, vždy se vám budu snažit vyhovět.  Jsem také moc ráda, že čtete a své knihy umisťujete na 

naši nástěnku do Padletu. Vedeme si zde velmi dobře, ale mohli bychom to ještě vylepšit. Co 
myslíte? Dokážeme to? Soutěž “Celá škola čte” totiž končí tento týden 28. 5. 2020 a mnozí z 

vás, kteří opravdu čtete hodně, tam ještě nemáte knížku - prosím, zkuste ji tam dát.  
Děkuji rodičům za péči, spolupráci a zájem. Jsem ráda, že to společně zvládáme. 

 

 
PONDĚLÍ 25. 5.   

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 90 - potrénuj čtení a odpověz na otázky v textu. 
○ Vrať se na str. 88 - už víš, v čem byl poklad? (Obkreslovaná hádanka.) 

○ Zůstaň na str. 88 dole (Za polárním kruhem), čti a vymaluj. 

● Psaní:   
○ Čti a piš ď ť ň, zvládneš to krásně a samostatně. 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1rGDy0ExEKOiFvhKKfOj0b_Hn61ChnFcB
https://drive.google.com/open?id=1cBOzCJfYodd9gP_Q29FwC_4xnOfOZ68S
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Matematika: 
● Učíme se odečítat s přechodem desítky, prosím rodiče o pomoc při  odečítání s přechodem. 

○ Ukažte dětem list s mým výkladem a nechte je, aby to samy zkusily pochopit. 

Řeknou vám postup. Ať přemýšlejí a zkoušejí, je to v podstatě totéž, jako sčítání, 
které už umí. 

○ Je-li třeba, použijte opět kostičky, párátka apod. 

● Každý den si můžete připomenout nákupy s penězi. 
 

JaS: Pracovní sešit str. 64.  Opakuj si hodiny. 

 
Tělesná výchova: Rozcvičky na dece - Dáš nohy za hlavu? Ohneš se na zem bez krčení kolen? Předvedeš 

kočičí hřbet? Jak se dělají nůžky nohama, víš? A co napodobit box? 
 

ÚTERÝ 26. 5. 
Český jazyk:  

● Čtení:  

○ Slabikář str. 89 nahoře 

■ Přečti si celý článek Hory v Asii, raději vícekrát, abys mu dobře rozuměl. 
■ Odpověz na otázky pod článkem. 

■ Vypiš si pod článek červená písmena ve správném pořadí za sebou. Zjistíš tím 
název hory, na které cestovatel byl. Z jakého filmu (o Vaškovi a mamince baletce) 

si to jméno pamatuješ? 
■ Koho hory Himaláje zajímají, zkoumá víc třeba na mapě, na internetu. 

 

● Psaní: 
○ Písanka list str. 14 - nácvik psaní L. Stranu 15 si napiš kdykoli do pátku. 

 

Matematika: 
● Odečítání s rozkladem. 

● Početníček 28 
 

 
Výtvarná výchova: Zkus si namalovat krajinu (a sebe v ní jako cestovatele), kam by ses rád podíval. 

 

STŘEDA 27. 5.   
Český jazyk:  

● Čtení:  

○ Slabikář str. 91. 
■ Čti nejprve horní část článku, raději dvakrát. 

■ Vylušti hádanku - napoví ti pečeť. 

■ Čti dolní část zase dvakrát. 
■ Vyber si jednu básničku ze stránky a nauč se ji nazpaměť. 

● Psaní:  
 Opiš si přesně první 4 věty ze Slabikáře na str. 90. 

 

JaS: Pracovní sešit str. 65. 
 

Tělesná výchova: Vycházka s rodiči, skákání přes švihadlo, házení a kopání s míčem. 
 

https://drive.google.com/open?id=1s3tHIULJzQDFi__bEHBQtnI2tylUgwj4
https://www.youtube.com/watch?v=2GWtl-JtWhc
https://drive.google.com/open?id=1w1VnL8JK4FedYckV7Qk4GnTanDheAbtZ
https://drive.google.com/open?id=1SDks28ygMQ6RHSPFm28e5TaGj3ti2fhz
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ČTVRTEK 28. 5.  
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Čti na kartě “Co udělám, když” a označ správnou odpověď. (A pobav se u špatných 
odpovědí.) 

○ Čti si sám v knize nebo časopise. 
 

● Psaní:  

○ Napiš na samostatný list krásně pod sebe jména svých nejlepších kamarádů ze třídy. Dej 
nadpis: MOJI NEJLEPŠÍ KAMARÁDI Z 1. TŘÍDY. Je jedno, kolik jich tam budeš mít, budou 

to ti, na kterých ti záleží nejvíce. A psaní můžeš vyzdobit (rámeček, obličej či postava 
kamaráda, kytičky - jak chceš). 

Prosím, tento list mi pošlete na mail, budu ho potřebovat. Děkuji. 

○ Opakuj si psací písmena f, ch, g, ž, k, b, L, F, G, T, R, S, Ch, můžeš s nimi vymýšlet slova 
nebo slabiky. 

 

Matematika: 
● Odečítání s rozkladem procvičuj. (Pokud nemáš hotovou práci z úterý, dodělej ji.) 

● Pracovní sešit str. 18 - list “Tělesa” 
● Bavil tě detektiv Štika? Tady máš 2. list, zkus ho. 

 
Hudební výchova: Já jsem muzikant si připomeň tady taky a vymysli si další nástroje. 

 

 

           PÁTEK 29. 5.  
 

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ List Čtení s Ferdou tě bude určitě bavit, naučíš se ho skoro zpaměti. 

○ Bav se s písmenky. 
● Psaní:  

○ Popros rodiče o diktát dalších slov - budou to jména, tak každé píšeš s velkým písmenem: 
Pája, Mája, Honzík, Jiřík, Amálka, Vojta, Adam, Štěpán, Tereza, Lukáš, Ondra 

 

 
Matematika: 

● Odečítání s rozkladem. 

● Zkus si na počítači potrénovat počítání, dávej si cvičení a), b), a třeba i c). A hledej si další. 
 

 
Pracovní výchova: podívej se, co ti nabízí paní vychovatelky. A co kdybys zkusil zametat podlahu, 

smetat na smetáček hromádku. A utřít stůl a potom vyprat hadr. Doma to ocení! 

 
 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=10CvkzHx0mXLOiXJLJT-o9EuCcIsC5A46
https://drive.google.com/open?id=1ucj4iTFA77JNvlSdxqaexprBO8MboU3X
https://drive.google.com/open?id=1TsEmHEPC6QxMiyR8C1wqADYryWYPKk6B
https://www.youtube.com/watch?v=m2doaVP2lG8
https://www.youtube.com/watch?v=KaChgz3NUPc
https://drive.google.com/open?id=1MbhPmfrkHK9KsKFzLqFbFtJwivWvAMV4
https://drive.google.com/open?id=1zGJXCFV9Vk2Jxt6MTmTtd9OzddTmhwAn
https://drive.google.com/open?id=1XwCG89LEiORUOdgUfCUxxiur8tmoPMPw
http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm
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Tento týden jsi zvládl(a): 

 
● Čtení písmen ď ť ň. 
● Psaní ď ť ň L. Psaní jmen spolužáků. 
● Při čtení textů ses dozvěděl, kde žijí Eskymáci a co jsou Himaláje. 
● Pochopil jsi rozklad při odečítání s přechodem desítky. 

 
 

petrikova@zstgm-ck.cz 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Krásné učení vám, děti, přeji! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

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. Přáníčko pro kamaráda nebo kamarádku – budete potřebovat barevný papír, nůžky, lepidlo, tužku, 

pravítko a fixy, návod najdete v této příloze  
 

2. Moje rodina – do této předlohy namaluj nebo nalep fotografie členů tvé rodiny  
 

3. Písmohrátky - předlohu najdete zde 

 
4. Najdi 7 rozdílů - předloha v této příloze 

 
5. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 

obrázky jako v tomto videu  
 

 

 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 
1. Námořní bitva – návod, jak si hru zahrát, najdete zde a tady 

 

2. Vadí nevadí - návod je 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://cz.pinterest.com/pin/549861435757563149/
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1lzVmW8JX5jgFVEDKpUlwhCmzhCiQNEJi
https://drive.google.com/open?id=1bUEeQDt4PoLRqJeNO-QaD7v_K8DdLfBq
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://drive.google.com/open?id=15zy3IRilAxR4XMRM0CwMCQAH5439tSSt
https://drive.google.com/open?id=109J0QjoHNPfoKf0ljHO9Ek9-OEW0f1d0
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

