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

6. 4. - 10. 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 6. 4. 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář tento týden opustíme. (To bude radosti!) 
○ Jen zájemci si mohou přeskočit na strany 84 - 85 a tam pracovat. Pozor - těžké a něco 

neprobrané. 
○ Karty na procvičování čtení máte ZDE (Čtení - koledy). 
○  ZDE (Čti a maluj) - pozor, písmeno ď a ň jsme nebrali, ukažte jim ho, ta 

stránka je tak pěkná, že je nechci ochudit :-). 
● Psaní:  

○  Písanka str. 30 - nácvik c.  
○  Opiš si slova dozadu do písanky: Velikonoce, jaro, svátky, 

pomlázka, malování vajec, koleda, prázdniny. (Nejdřív musíš nacvičit 
psaní “c” v písance.) 
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Matematika: 

● Počítání do 10 pokračuje. (Na konci plánu máte podrobnosti.) 
● Pracovní sešit str. 48. 
● Karty na každodenní PROCVIČOVÁNÍ. 

 
 
JaS: Pracovní sešit str. 51. 
 
Tělesná výchova: Protahování a přetahování ve dvojicích je zábava. 
 

ÚTERÝ 7. 4.  
 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Jaké máme velikonoční dny? Karta ZDE. 
○ Veselé Velikonoce - karta ZDE. 

 
● Psaní:  Písanka str. 31 - 32 (ne najednou). 

 
Matematika: 

● Slovní úlohy - ZDE. Tentokrát je ještě nebudete zapisovat, ani posílat, to bude 
až příště. Pracujte ústně. 

● Početníček str. 20 - je lehká, piš opravdu KRASOPISNĚ! 
 
 
Výtvarná výchova: Velikonoční vajíčka nebo zajíčci. 
 
 

STŘEDA 8. 4.  
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Karta ZDE. 
■  Proč se používá pomlázka? (Když neporadí rodiče, poradí internet 

nebo paní učitelka.) 
○ Karta “Koledy” ZDE.  

■ Čti a třeba se nauč některou zpaměti na pondělní koledování. I když 
nemůžeme mezi lidi, rodiče to ocení a přes telefon to prarodičům 
taky můžeš odříkat. 
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https://drive.google.com/open?id=1nFRaSbG5wCJahJeuprjzhCYbB1-FL_KU
https://drive.google.com/open?id=1hidw1gyc3JM_TyHZKtQdpjwT3slawwTu
https://drive.google.com/open?id=1N5VBbIFPDnuf6ssFk2au30DharCrJH2v
https://drive.google.com/open?id=1ZJF3sK0on9UXPqsQ-RBK9n50ypNwOarR
https://drive.google.com/open?id=1E_hhFwpmUenv60U2pmK04WfeV8dDM0om
https://drive.google.com/open?id=1B792CYGDMJMebns5TagoRgpq8qu6ravn
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● Psaní:  

○ Písanka str. 33  
○ Diktát velkých písmen: V Z H C O N M A S I Š J Č K U 

 
 
 
Tělesná výchova: Prachovka a vysavač na rozcvičku stačí :-) 
 
JaS: Velikonoční úklid a výzdoba podle pokynů rodičů. 

 
 

 
ČTVRTEK 9. 4. 

 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

Užijte si volnou hlavu, klid a žádné školní povinnosti :-) 
 

  
 
 

PÁTEK 10. 4. 
 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
Užijte si volnou hlavu, klid a žádné školní povinnosti :-) 

 
 
 
 
 
Tento týden jsi zvládl(a): 

Čtení s chutí. 
Naučil ses číst nebo říkat zpaměti koledy. 
Víš, jaké jsou velikonoční dny a proč se chodí s pomlázkou. 
Umíš psát c C č Č a opakuješ si psaní velkých písmen. 

          Zrychluješ počítání do 10. 
          Sčítáš a odečítáš čísla do 20 s desítkou (10+8, 16-10). 
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Milí rodičové! 
Doufám, že jste se i vy pobavili u aprílového učení. 
Děkuji za potěšující maily. Už mám spojení s 18 rodiči, proto se podělím i s vámi, abyste 
věděli, že je to všude stejné :-). 
Dětem se nechce číst, obzvláště delší texty. (Jasně, je to stále dřina, proto je to nebaví. 
Až budou číst rychle, problém zmizí.) 
RADA: Delší nebo těžší texty jim nejdřív čtěte vy. Dítě pojede prstem pod slovem, kde 
čtete a vy schválně čtěte někde nesmysl (nejlépe legrační) a ony vás musí zastavit. 
Zasmějete se.  
Další úkoly ze čtení se budu snažit zadávat tak, aby to děti (i vás) bavilo a bez 
přemlouvání. 
Psaní dětem nevadí, jde celkem rychle. (Pozor, i při vyplňování matematiky chci krasopis 
a ten tam často není.) 
 
Počítání na rychlost - jak to dělat, abychom měřili za stejných podmínek:  
Dítě si dá před sebe list s 10 příklady. Vy měříte a ukazujete příklad. Prst na příkladu 
držíte do doby než dítě řekne správný výsledek a pak rychle posunete prst dál.  
Klidně dopřejte dětem možnost trémy, neúspěchu a nervozity, je to trénink na životní 
situace, neumetejte jim cestičku. Kdy se mají naučit poprat se s překážkou či 
neúspěchem? Tak jim to hned nepůjde - a co? Tady přece o nic nejde, známku jim podle 
rychlosti dávat nebudu! Ale určitě nechcete, aby do 10 počítaly s chybami a pomalu a 
pořád na prstech. 
10 příkladů - budete-li počítat stejné sloupečky na čas, naučí se výsledky zpaměti, už 
nebudou počítat, ale odříkávat to jak básničku. Ale klidně to taky zkuste, aby viděly, jak 
se paměť hodí. 
Nejrychlejší čas máme 20 vteřin, ale při opakování sloupečku i pouze 12 vteřin! Skvělé! 
Víc dětí se pohybuje v čase 25 - 30 vteřin. Ale i to se dá zlepšit.Časy kolem 1 minuty 
chtějí zkracovat.Berte to, prosím, jako hru. 
 
Jiřík děti zdraví a baví ho pracovat TADY.  
 
A já vám doporučuji podívat se na mou oblíbenou Chaloupku na vršku, jarní díly mají číslo 
3, 4, 5. 
 
Předpokládám, že pokračujete ve sledování Kmotry lišky. 
Včera zveřejněno: edu.ceskatelevize.cz (můžete nakouknout, bližší bude příští týden) 
 
Prožijte si velikonoční svátky i v této situaci příjemně a s radostí, přeji  
jemné vyšlehání pro omlazení a zdraví.  
                                                                           Z. Petříková 
petrikova@zstgm-ck.cz 
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http://cviceni.testy.sweb.cz/
https://www.youtube.com/results?search_query=chaloupka+na+vr%C5%A1ku
https://www.youtube.com/results?search_query=o+chytr%C3%A9+kmot%C5%99e+li%C5%A1ce
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz


 

 

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

 
 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 

protože se blíží Velikonoce, zasíláme vám pár námětů k tvoření. Můžete si vyrobit: 
 
1. Batikovaná vajíčka – návod najdete v této příloze  
 
2. Píšťalku z vrbového proutku – popis pracovního postupu zde 

 
3. Pomlázku - návod najdete zde 
 
4. Kohoutek, zajíček – z ruličky od toaletního papíru a z barevného papíru si můžeš vyrobit 
tohoto kohoutka nebo zajíčka video zde. 
 
5. Slepička – z barevného papíru si můžeš vyrobit slepičku s kuřátky, návod je v tomto videu. 
 
 

Pokud se budete chtít s některými výrobky pochlubit, zašlete nám jejich fotografie na naše 
emailové adresy: 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
                                             Přejeme vám krásné velikonoční svátky!!! 

Vaše vychovatelky 
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https://drive.google.com/open?id=1CwAGWO8qDvq28Qa6i4itgqcbXPaUNvKe
https://drive.google.com/open?id=1mKzHuXnuOWJWHGZzN9MhELQ1awr5-OQh
https://drive.google.com/open?id=1dcfPlRp_WgQ5FikHWTuwepqMXuuNejIu
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https://cz.pinterest.com/pin/501588477249463407/
https://cz.pinterest.com/pin/611574824377670749/
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

