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

22. 6. - 26. 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. v 9, 30 nebo v 10, 30 k hlavnímu vchodu. Budete mít roušku a podepsané čestné 
prohlášení (je na webu školy a dostali jste ho i v mailu). Oběma skupinám předám vysvědčení 
osobně. 

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 týdenní plán, který plníte. Tentokrát to nechám na vás, co a jak si zvolíte. 
Pracujte tak, jak vám to vyhovuje. pokud už nebudete mít sílu něco plnit, nemusíte. Pokud si 
zvolíte jinou práci, je to taky v pořádku. Úkoly mi už ani nemusíte posílat. Děkuji za všechny 
vaše milé dopisy, za to, jak jste se snažili. Jistě, že v září bude třeba vše zopakovat a případně 
docvičit, ale probrali jsme úplně všechno, co mělo být a já věřím, že to umíte dobře!  
Děti, které jsou ve škole, vás moc zdraví, stýská se jim po vás a proto se moc těší na září, kdy 
se zase všichni setkáte. Těším se na vás u vysvědčení.  
 
                                                                                                          Vaše paní učitelka Z. Petříková  
 
 
 
 
 
 

 
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 

 



 

 

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

 
 

 
 

PONDĚLÍ 22. 6. 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři si prolistuj vše až do konce a vybírej si, co budeš číst. Tentokrát jsou tam sice 

delší, ale zato moc pěkné pohádky. Popros rodiče a čtěte je společně. Na straně 108 si 
užijte čtení s nápodobou hlasů, rozdělte si, co kdo čte. Strana 112 i 114 - krásné poučení, 
popovídejte si o tom. 

○ Čtěte si v knížkách a časopisech.  
 

● Psaní:  
○ Poslední psaní z písanky. není lehké, ale už je poslední! List str. 32 - 33. 

 
Matematika:  

● Zkuste si vypočítat závěrečnou prověrku, můžete si ji rozdělit na dva dny. Obodujte se 
podle nápovědy. Rodičové, prosím, připomeňte dětem, co je sčítanec (číslo při sčítání) a 
součet (výsledek sčítání). A ve cv. 8 jim můžete vysvětlit písmeno u čísla. Ostatní už umí. 
 

JaS:  Poslední kapitola - Léto - je pro tebe. Splň si, co chceš. A jedna letní kapitola z Chaloupky na vršku. 
 
Tělesná výchova: Zacvič si, co tě baví. 
 
 
 

ÚTERÝ 23. 6.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Ve Slabikáři si prolistuj vše až do konce a vybírej si, co budeš číst. Tentokrát jsou tam sice 

delší, ale zato moc pěkné pohádky. Popros rodiče a čtěte je společně. Na straně 108 si 
užijte čtení s nápodobou hlasů, rozdělte si, co kdo čte. Strana 112 i 114 - krásné poučení, 
popovídejte si o tom. 

○ Dnes bude Svatojánská noc. A jestli se o ní chceš dozvědět víc, přečti si to v mém odkazu. 
 

● Psaní:  
○ Napiš si psace několikrát své jméno a příjmení. Napiš také jméno našeho města. 

 
Matematika: 

● Zkuste si vypočítat závěrečnou prověrku, můžeš si ji rozdělit na dva dny. Obodujte se podle 
nápovědy. 
 

 
Výtvarná výchova: Prázdninové omalovánky. Spejbl a Hurvínek na prázdninách. 
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https://drive.google.com/open?id=1OpvQFzUQUG6-ojzaDPq20qVkRh6KCefv
https://drive.google.com/open?id=17vNTzvUHx9iB8KAtnbKM7bN0J_o8vQzQ
https://www.youtube.com/watch?v=F1GUwzO_B5M
https://drive.google.com/open?id=1-Onn8P17qvTq89u4qUxi8ocSUWhqrdw8
https://drive.google.com/open?id=1B5P2xar2Rx8WewbU6hUIJjohu3hCAVfh
https://drive.google.com/open?id=1BgGlUED_JFNXZRyxRYtEFFjplS8BZotv
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STŘEDA 24. 6.  
Dneska má svátek Honzík. Hezky si to užij! 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Ve Slabikáři si prolistuj vše až do konce a vybírej si, co budeš číst. Tentokrát jsou tam sice 
delší, ale zato moc pěkné pohádky. Popros rodiče a čtěte je společně. Na straně 108 si 
užijte čtení s nápodobou hlasů, rozdělte si, co kdo čte. Strana 112 i 114 - krásné poučení, 
popovídejte si o tom. 

○ Úkoly pro zábavu. 
 

● Psaní:  
○ Napiš si psace všechna písmena, malá i velká, na která si vzpomeneš. Můžete si zahrát s 

rodiči hru - rodič říká slova a jména a ty píšeš pouze 1. písmeno. Dej pozor, kde napíšeš 
velké a kde malé! 

 
JaS:  Poslední kapitola, Léto, je pro tebe. Splň si, co chceš. 
  
Tělesná výchova:  Sám si vyber, co chceš. 
 

ČTVRTEK 25. 6.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Prolistuj si Slabikář od začátku a přečti si to, co ses učil do strany 20. Ještě ti to připadá 

těžké? 
○ Hádanky s obrázkovou nápovědou. 

 
● Psaní:  

○ Napiš si, co chceš tak, jako by to napsal tvůj plyšák. Pak si zahraj na pana učitele a oprav 
mu to. 
 

Matematika: 
● Napiš si jaké chceš příklady. Potom k nim doplň nějaké výsledky, jak by je vypočítal některý tvůj 

plyšák. Zkontroluj mu to. Umí tvůj plyšák počítat? 
 

 
Hudební výchova: Děti ve škole si užívaly zpívání s písničkami z Youtube. Tady se můžeš podívat na 
písničky pánů Uhlíře a Svěráka. (Vzpomeneš si, jakou knížku jsme četli od pana Svěráka a o čem byla?  
Tatínku, ta se ti povedla.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=j5PSW8VXywU
https://drive.google.com/open?id=1-TpUdznmjo5pm3qM0HKws0Y-SOXM5_TL
https://drive.google.com/open?id=1sJ2jRToeqkjbMwGm6mbLBxdUw5guHRYR
https://www.youtube.com/watch?v=e1bX309WxV4&list=PL63D03B2D3C0CEE61&index=21
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PÁTEK 26. 6.  

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ Co budeš číst o prázdninách? Knihy? Časopisy? Encyklopedie? Komiksy? A neříkej, že tě 
čtení nebaví, to by znamenalo, že jsi ještě neobjevil to, co tě v knihách bude zajímat. Tak 
hledej, abys to našel. Čtení je zábava. 

○ Hra “Osoba, zvíře, věc” - haž kostkou, posunuj se s figurkou a vždy řekni osobu, zvíře nebo 
věc podle písmena na políčku. Slova se nesmí opakovat. Pokud ho neřekneš, než se 
napočítá do 5, musíš se o 3 políčka vrátit. (A můžete si to i ztížit, každé kolo můžete říkat 
na předem dané písmeno.) 
 

● Psaní:  
○ Napiš si, co by sis přál o prázdninách, nebo si piš, co chceš. 

 
Matematika: 

● Dnes už je to úplně na tobě. 
 

Pracovní výchova: Ukliď si celý pracovní stůl, vytřiď všechno zbytečné ze školních pomůcek a sešitů, 
vykliď tašku i penál, popros rodiče o jejich vymytí a ulož si vše k prázdninovému odpočinku. 
Připrav si větší igelitovou tašku na pondělí, kdy jdeš do školy. 
 
 
A jak to mají se školou a vysvědčením jinde? Podívej se: 
Mach a Šebestová, Mach a Šebestová - Páni tvorstva 
Maxipes Fík 
Kocour Mikeš 
 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
Dokončil jsi všechny školní povinnosti. 

Uvědomil sis, co všechno ses ve škole za 1. rok naučil. 
 

 
petrikova@zstgm-ck.cz 
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https://drive.google.com/open?id=1YS91-X97UMzy14YJ4R6x0CJutsd1eQ2b
https://www.youtube.com/watch?v=KKtkvtEi6pQ
https://www.youtube.com/watch?v=RYgGcMe8BmE
https://www.youtube.com/watch?v=lzx_sN3r7Gs
https://www.youtube.com/watch?v=xR2iEUdKHUE
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
v posledním týdnu před prázdninami si můžete vybrat z této nabídky: 
 
 
1. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  
 
2. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 
obrázky jako v tomto videu  
 
3. Srdíčkové přáníčko - návod najdete zde 
 
4. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
5. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
6. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Kroky - 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. 
 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

!!!PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 
 

                                                             Vaše vychovatelky 
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https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://cz.pinterest.com/pin/172122016998262720/
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=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
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

