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Týdenní plán třídy 1. A 
třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

1.6. - 5. 6.  
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 

 
PONDĚLÍ 1. 6. 

Jestlipak víte, co je dneska za den? Ano, Mezinárodní den dětí. Všechny děti mají svátek, a 
proto vám dnes zadávám učení pro radost a pobavení. 

 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Víš, co jsou to vtipy? Přečti si list Vtipy pro děti, kde je máš napsané. Zapamatuj si je a 

zkus je říct rodičům a sourozencům. Určitě se zasmějete.  
 

● Psaní:  
○  Dneska si piš, co tě baví. (A jestli nemáš moc chuť do psaní, dnes opravdu nemusíš.) 

 
Matematika: dnes dobrovolně 

● Jestli tě baví detektivní luštění, tak si tady udělej stopy pachatele a možná o dost těžší budou pro 
tebe šifrované zprávy. Buď se ti to podaří, nebo ne, ale zkusit to můžeš. 

● Spojovačky jsou lehké a zábavné, ale v této musíš umět číst čísla do 56. Když neumíš, vynech ji. 
● Cestu pro dědu do vesnice jistě najdeš. 

 
 JaS: Dnes máš volno, můžeš si malovat nebo zpívat nebo stavět nebo si hrát nebo pracovat. Co chceš. 
 
Tělesná výchova: Vymysli si sám, co je pro tebe dobré sportování. 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1Bmg9RXJB3V3YkA4L0sA0UJ36B_hWF-1t
https://drive.google.com/open?id=1wgm4xtkcWl_xqe05zPWK01ZdKwdYAbrX
https://drive.google.com/open?id=1ofRQ8-LfStq7eeElwueCMaZtMntRn9gp
https://drive.google.com/open?id=19uWVa95vCoOsDAOrc3OlqNB7DGX1YBof
https://drive.google.com/open?id=1P9TuMCU8MOuyzXhnPps2xdZI9iRfM9BA
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ÚTERÝ 2. 6.  
 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Slabikář str. 92 

■ Jaký by měl být tvůj kamarád? 
■ A co děláš, abys byl i ty dobrým kamarádem? 
■ Kde se asi narodil Tom? 
■ Proč je Tom ve škole u nás? 
■ Jaký cizí jazyk umí tvoji rodiče? Jaké jazyky se můžeš učit? Proč je dobré umět cizí 

jazyk? 
 

● Psaní: 
○  V článku “Nový žák” str. 92 si přečti 1. řádek. Jsou to 4 krátké věty. Opiš je. 

 
 

Matematika: 
● Pracovní sešit (list) str. 27 - zopakuj si sčítání s rozkladem. 
● Indián pro tebe (můžeš si to rozložit do více dní, ale určitě ho dodělej) 
● Zde máte listy na denní procvičování sčítání a odečítání. klidně si je nakopírujte vícekrát. Každý den 

udělejte kousek. Kdo potřebuje rozklady, může je pořád používat - buď si celé příklady přepisuje na 
jiný papír nebo si na jiný papír napíše jen rozklad u příkladu, který neví z hlavy. 

 
Výtvarná výchova: Nakresli své koníčky (záliby), papír si můžeš rozdělit na víc částí pro více zálib.  
 

 
 

STŘEDA 3. 6.  
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 93. pozor, dlouhá slova se ti nebudou asi číst lehce, ale nevzdávej to. Stačí 
dnes polovina stránky. (Prosím rodiče - přečtěte článek nejprve vy vzorově, pak bude číst 
dítě.) 

○ A co tvoje kniha? Ještě kousek z ní si přečti. Nebo z časopisu. 
● Psaní:  

○ Písanka str. 16 - nacvič velké E. Ať má rovná záda!  
○ Procvič si psaní slov - napiš, co vidíš kolem sebe. 

 
 
JaS: Pracovní sešit str. 66 - Jdeme nakupovat. Stříhej, nalep. Splň úkoly pod obrázky. 
  
 
Tělesná výchova: Cvičení se švihadlem - rozcvička. Nemáš-li švihadlo, postačí provaz nebo šála. 
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https://drive.google.com/open?id=1Kx00qIa5O2hnzikoQMzPYS6f26WnWdFu
https://drive.google.com/open?id=1WnltbRmkAjn4uCnQSBjMZKe7oc0KnDds
https://drive.google.com/open?id=15-kjfbDwqdq7MO3BhN2daPfSdSzoO7P4
https://drive.google.com/open?id=1O5c5j5xknBk_6W_oV8uWoY4r2AhHI3Pd
https://drive.google.com/open?id=1cImLmZPqIyT9uxxvpx3s3IEqv09Ogw5G
https://www.youtube.com/watch?v=wTaE7969RLw
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ČTVRTEK 4. 6.  

 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Slabikář str. 93 - básnička dole. Čti ji vícekrát, hezky se rýmuje. 
○ List Čtení s odpověďmi. 

● Psaní:  
○  Písanka str. 17 (list máš už ze středy) 

 
 

Matematika: 
● Pracovní sešit str. 33 (list) - připomeň si odečítání s rozkladem. 
● Slovní úlohy na počítači. 

 
  
Hudební výchova: Chaloupka na vršku - to jsou krásné pohádky s písničkami, já je mám moc ráda a 
znám asi všechny, stojí za koukání. Ale ne, že budeš sedět u počítače dlouho. Hezky po částech! 

 
           PÁTEK 5. 6.  

 
Český jazyk: 

● Čtení:  
○ Dnes čteš tam, kde ti řeknou rodiče. 
○ Jestli ti nešlo něco v týdnu, dodělej to. 

● Psaní:  
○ Písanka str. 18. Volnou stranu máš na docvičování. Krasopis se dá stále vylepšovat. 

 
Matematika: 

● Popros rodiče o diktát příkladů, nejdříve do 10 (a klidně rychle), pak do 20, ale bez přechodu 
desítky. Piš jen výsledky. Prsty používej jen tehdy, jestli vůbec výsledek nevíš. pokud rodiče nemají 
čas, máš dost listů na počítání samostatně. 

● Početníček strana 30 - opakuj sčítání. 
 
Pracovní výchova: Co si máš udělat, ti nabízejí paní vychovatelky. A co vlaštovku z papíru - umíš? 
 
 
 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Pochopil jsi, že se u učení dobře bavíme. 
Víš, co to je kamarádství. 
Procvičuješ sčítání a odečítání do 20. 
Umíš napsat psace velké E. 
 
Poproste rodiče, ať si s vámi hrají třeba karty - vzpomínáte, jak jsme hráli Černého Petra? A někdo už umí i 
kvarteta (budete-li mít nějaká zajímavá, hodně se na nich naučíte). 
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https://drive.google.com/open?id=1ApU5ibsxpiDP93q93iVFJVqXK059tN8H
https://drive.google.com/open?id=1Atqo-CxzkQuKgTaygfxP-J-_USMZ3Fjq
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec558fce9bd1
https://www.youtube.com/watch?v=qx2eBYAmL9Y
https://www.youtube.com/watch?v=qx2eBYAmL9Y
https://drive.google.com/open?id=1e9tx4DaGxYL_ZIIniE8uiwup-ZJ1i5MD
https://tchiboblog.cz/jak-slozit-vlastovku/
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DĚTI! Víte, že už začal poslední měsíc školního roku? Za 4 týdny bude vysvědčení. Ať se vám 
daří a ať vás práce baví! Rodičové, děkuji za milé dopisy a zprávy o tom, jak se dětem a vám s 
nimi daří. Přeji hodně trpělivosti a radosti. 
 
 
petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Milé děti,  
 
tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 
 
Můžete si vybrat z této nabídky: 
 
1. Vodní želvy – můžete vytvořit podle tohoto návodu  
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 
zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  
 
4. Omalovánky koníků - vzory koníků zde a v této příloze 
 
 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 
1. Ham, koláčku, už tě mám! – návod, jak si hru zahrát, najdete zde  
 
2. Vodní štafeta - 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 
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mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1KVRn6chOvukiKV32uuh1E8Txk5TZu4aF
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://drive.google.com/open?id=1bSmE4LiCIKACgSwtYgMsUcjKmFtQ7vHc
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

