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

15. 6. - 19. 6. 2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!  

1. Odevzdávání učebnic pro 1. třídu není, všechny učebnice, sešity jsou vaše. 
2. Vyklizení skříněk a přihrádek: Děti ze třídy - do pátku 26. 6. na pokyn vyučující, poslední 

týden budou potřebovat větší igelitovou tašku. Děti učící se doma - pondělí 29. 6. od 9, 30 hodin. 
3. Předávání vysvědčení: Děti ze třídy - 26. 6. pátek, a to 4. vyučovací hodinu, odpolední družina 

je normálně. Tím končí školní rok, do školy už v pondělí a úterý nepůjdou. Děti z domova přijdou 
29. 6. kdykoli mezi 9, 30 až 11 hodinou do naší třídy. Všechny podrobnosti najdete v mailu 
(čestné prohlášení, roušky apod.). Budu u obou skupin, rozdám vysvědčení. 

4. Online pokladna: Všichni máte v pořádku, děkuji, peníze se automaticky převádějí do dalšího 
školního roku. 

5. Info školní jídelna:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - 
podrobnosti budou - viz web školy (záložka JÍDELNA)  

6. Info nový školní rok: sledujte web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020), zde 
budou i pomůcky, které zakoupíte do 2. třídy. (Vše, co zůstalo v dobrém stavu z 1. třídy, použijte 
i do 2. třídy.) 

7. Odložené fotografování třídy na památku bude hned 2. září. 

 
Milé děti, milí rodičové! 

Toto je poslední týden pilného učení, příští týden už si budete vybírat, co chcete dělat. Při čtení 
ve Slabikáři si už můžete taky trochu ulevit, ale určitě splňte vždy ten 2. úkol. A čtěte nahlas. 
Psaní pořád trénujte poctivě, občas mne i sebe někteří šidí.  
Podívejte se na web školy na výsledky čtenářské soutěže! Vedli jsme si moc dobře, veliké 
poděkování rodičům, kteří se zapojili se svými dětmi. 
 
 
 

                             PONDĚLÍ 15. 6. 
Jiřík oslavil své narozeniny v neděli 14. 6. Toto je pro Tebe, Jiříku! 

 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři od strany 100 si sám urči, kolik který den přečteš. Do konce týdne bude dobré, 

když dočteš do strany 105, rodiče ti mohou pomoci. Čti nahlas. 
○ Čtení s Ferdou vás baví, posílám ještě jeden list. Na prázdné místo na listu si namaluj 

obrázky k tomu, co jsi četl. 
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https://www.zstgm-ck.cz/pro-rodice-a-zaky/ctenarska-gramotnost/projekt-cela-skola-cte/
https://www.youtube.com/watch?v=aTVEjby6koc
https://drive.google.com/open?id=1CCgH6GhKodTzmFP3VytFeT9WkE45AgE_
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● Psaní:  
○ Naučíš se psát letos poslední písmeno, velké Y, je lehké. 
○  Víš, kdo to je Yetti /čti Jety/? Dlouho to byla záhada, teď už je možná vyluštěná. Ptej se 

rodičů, hledejte na internetu.  
Matematika:  

● Pracovní sešit str. 46 
● Oprav tuto práci. 

 
JaS:  Pracovní sešit strana 70 (Jak pejsek s kočičkou pekli dort.). A na pohádku se podívej.  
 
Tělesná výchova: Školku s míčem hrají všechny děti na světě. I rodiče jistě ví, co to je. Zkus to. 
 

ÚTERÝ 16. 6.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři si sám urči, kolik který den přečteš.  Do konce týdne bude dobré, když dočteš 

do strany 105, rodiče ti mohou pomoci. Čti nahlas. 
○ Básnička Polámal se mraveneček je krásná známá klasika. Nauč se ji do pátku zpaměti. Uč 

se ji buď z listu nebo na Youtube, je tam i písnička.. 
 

● Psaní: 
○ Písanka 24 - 25, připomeň si správný tvar háčku nad písmenem. 

 
 

Matematika: 
● Pracovní sešit str. 49 
● Zahraj si na obchod s opravdovými mincemi. Vracej správně za nákupy. 

 
Výtvarná výchova: Kresli pohádkové postavy, které máš rád. 
 

STŘEDA 17. 6.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři si sám urči, kolik který den přečteš.  Do konce týdne bude dobré, když dočteš 

do strany 105, rodiče ti mohou pomoci. Čti nahlas. 
○ List - cvičíš čtení s porozuměním, škrtej, podtrhávej podle pokynů. 

● Psaní:  
○ Písanka 26 - 27. 
○ Cvič, co ti nejde. 

 
JaS: Pracovní sešit str. 71. A zahrajte si znovu na nákupy. Pracuj s opravdovými kovovými mincemi. 
  
Tělesná výchova: Vycházka, kolo, míč a švihadlo. Nebo badminton, chytací terče. Určitě umíš 
vymyslet spoustu pohybových cvičení. 
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https://drive.google.com/open?id=1hCV1fnoU75J5eI8VddqtOKuaSWUVN5Es
https://drive.google.com/open?id=1kNQYEnqcjMLsk57W5vQUmNViS9Utekkp
https://drive.google.com/open?id=1zvz_Gm-kqURvBy4XtXhLt4EI4xPPL_ey
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
https://docs.google.com/document/d/1z9WmVvbiYoY2c6KtxUTJzSPRKiBLnsEf/edit#
https://drive.google.com/open?id=1Q70NVwpmiEp60KSblSeKQ9WRB616c6cm
https://www.youtube.com/watch?v=fPU45iA98OI
https://drive.google.com/open?id=1bg8ZC8YnLSlTVYsu8CjMII9bpOTVDoZN
https://drive.google.com/open?id=1mEeny6W0oMBHYpeeRo4zXX6AriDYg0qV
https://drive.google.com/open?id=1UTSlEB2uX1tJjkOuyV8nje6YprnYKVZY
https://drive.google.com/open?id=1Vez7cKWWf5qZti4EXNXBWxl3_Nz_WyIj


 

 

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

 
 

 
ČTVRTEK 18. 6.  

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Ve Slabikáři si sám urči, kolik který den přečteš.  Do konce týdne bude dobré, když dočteš 
do strany 105, rodiče ti mohou pomoci. 

○ Čti si ve své knize nebo tam, kde tě to nejvíc baví. 
○ Už umíš básničku o mravenečkovi? 

 
● Psaní:  

○ Opiš si ze Slabikáře ze strany 94 tři řádky shora. 
 

Matematika: 
● Pracovní sešit 51 
● Popros rodiče o diktát příkladů do 10 a do 20 (bez přechodu desítky). Piš nebo říkej jen výsledky. 

 
Hudební výchova: Básničku o mravenečkovi už budeš umět, tak si pust i mravenčí ukolébavku. 
 
 

PÁTEK 19. 6.  
Český jazyk: 

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři si sám urči, kolik který den přečteš.  Do konce týdne bude dobré, když dočteš 

do strany 105, rodiče ti mohou pomoci. 
○ List na povídání s rodiči “Vlastnosti lidí” - prosím, vysvětlujte dětem pojmy, aby jim 

rozuměly. 
 

● Psaní:  
○ Slabikář strana 38 - opiš psace přesně první čtyři řádky bez nadpisu. Vzpomeneš si, o čem 

článek byl? Moc se nám líbil, hodně jsme se nasmáli. 
○ Dopiš, co jsi nestihl, případně popros o diktát. 

 
 
Matematika: 

● Pracovní sešit str. 52 - užij si ho a s chutí vylušti. Je to poslední strana sešitu! Víc už 
nebude. Až zase ve 2. třídě. 

●  
Pracovní výchova: Co si máš udělat, ti nabízejí paní vychovatelky. A pořádek v pokoji a na stole už 
jistě zvládáš sám. 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
Čteš s chutí. 

Znáš dobré a špatné vlastnosti lidí. 
Naučil ses zpaměti básničku Polámal se mraveneček. 

Umíš napsat Y a opsat text podle vzoru. 
Opakuješ počítání do 20. 

 
petrikova@zstgm-ck.cz 
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https://drive.google.com/open?id=1KRdoPmWu6afBlW_NZrpilA2W2yPe-Mn7
https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
https://drive.google.com/open?id=1HD-7hgAZttNlKCV9eBEURVhzuRvBgbGE
https://drive.google.com/open?id=1azmxTlrEDSZ8z6jSYaYvQ6piFks_JOZx
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. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. Vodní štafeta - návod je v této příloze  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       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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https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

