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

30. 3. – 3. 4. 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 

 
PONDĚLÍ 30. 3. 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 70 (ř Ř)  
○ Nápady na celý týden ZDE 
○ Celý týden docvičuj slova s “b a d”. Zde máš i další cvičení. 

● Psaní:  
○  Písanka str. 26 (zvládnou zcela sami).  
○  Na papír si zkouší nácvik velkého K. 

 
Matematika: 

● Počítání do 10, karta s nápady ZDE. Rodičové, zkuste změřit, jak dlouho trvá dětem 
ústně 1 sloupeček (10 příkladů) a pošlete mi čas, můžu vám pak napsat, jestli je třeba přidat, nebo 
jsou děti na stupních vítězů. :-) 

● Pracovní sešit str. 45. 
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http://www.google.cz/
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JaS: Pracovní sešit str. 48 
 
Tělesná výchova: Rozcvičky společné doma 
 

ÚTERÝ 31. 3. 
 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Slabikář str. 71 
○ Zjisti, jaké máte doma kalendáře. Zkus v něm najít jména členů 

vaší rodiny. 
 

● Psaní:  Písanka str. 27 
 

Matematika: 
● Procvičuj příklady typu 15 - 10, 14 - 4, návod ZDE 
● Početníček str. 18. 

 
 
Výtvarná výchova: Třeba omalovánky.  
 
 

STŘEDA 1. 4. 
Milé děti, dnes je APRIL. 

S rodiči si popovídejte, co to ten Apríl je. 
A není apríl to, co ti teď zadám za úkoly. Tentokrát jsou dobrovolné, ale myslím, že tě 

budou bavit. Udělej aspoň některé. 
 

● Spočítej, kolik kytek máte doma. Víš, kde máte konvičku a kolikrát v 
týdnu se zalévají? Poraď se a udělej to. 

● Spočítej vaše dětské knížky a rovnou si je hezky porovnej. 
● Najdi prachovku a utři prach, jak ti řeknou rodiče. 
● Zjisti, jestli vaše boty nepotřebují umýt a nauč se to. 
● Připrav si obchod, najdi zboží do něj, vyrob si peníze, nebo popros rodiče 

o mince. Zahrajte si na obchod, přesně počítej i vracej peníze. 
● Večer, až se setmí, si doma zahrajte na schovávanou. 
● Zeptej se rodičů, čím jim uděláš radost a řekni, čím by udělali radost oni 

tobě. 
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ČTVRTEK 2. 4. 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Slabikář str. 74 (ch, Ch) 
○ Stránky 72 - 73 jsou zábavné, plňte je dle svých možností. 

● Psaní:  Písanka str. 28  
 

Matematika: 
● Pracovní sešit 46. 
● Pracovní sešit 47 máš za odměnu. 

 
  
 
Hudební výchova: Zpívejte si a tancujte pro radost. 
 
 

           PÁTEK 3. 4. 
 

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ Ve Slabikáři kdekoli, strana 75 nahoře jen pro výborné čtenáře.  
○ Docvičování na kartách. 

● Psaní:  
○  Písanka str. 29 
○ Můžeš potrénovat opis vět. 

 
 
Matematika: 

● Počítání z hlavy. 
● Početníček strana 19. 

 
 
  Pracovní výchova: Pomoz rodičům u vaření. 
 
 
Celý týden pokračujte s Chytrou kmotrou liškou na You Tube. 
Maruška s maminkou vám posílají pohádku O zlém draku Koroňákovi… 
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Tento týden jsi zvládl(a): 

● Čtení písmen ř Ř, ch Ch. 
● Docvičil jsi slova s “B a D”, nepleteš si je. 
● Umíš psát K, U, c. 
● Umíš rozložit čísla do 20 na desítku a jednotky, začínáš je sčítat a 

odečítat. 
● Číselná řada 0 - 20 je ti jasná i pozpátku, čísla umíš porovnat i napsat. 

 
 
Rodičové,  
prosím, pošlete mi mail, jak pracujete, zda se vám daří, případně nedaří. Stačí 
stručně. Chci mít přehled, kolik dětí pokračuje v učivu. Pokud děti samy chtějí, 
můžete mi toho posílat víc nebo i pravidelněji. Starší děti už počítač používají, 
tak ta starost je na nich, ale vy už toho máte takhle dost, proto vás nechci víc 
zatěžovat. Děkuji za milé maily všem, jsem zatím ve spojení s 11 rodiči. 
Děkuji a přeji zdraví a dobrou náladu.                                             Z. Petříková 
 
petrikova@zstgm-ck.cz 
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