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Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

13. 4. - 17. 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 13. 4. 

 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
 

ÚTERÝ 14. 4.  
 
Český jazyk:  

● Čtení:  

○ Slabikář str. 74 znovu - nauč se krásně číst “Chechtavou” básničku. 
○ Slabikář 75 dole v kytce doplň písmeno H nebo CH a přečti si psací text. 

○ Odpověz ústně na otázky k článku (psacímu textu):   
■ Jak se jmenoval cestovatel? 

■ Komu psal? 
■ Co chytil? A co bys chtěl chytit ty? 

■ Co to je chýše? Co by sis ty do ní dal? 

 
○ List OTÁZKY si rozděl na více dní. Zkus sám napsat tiskace aspoň 3 otázky pro ostatní.  

 
● Psaní:  Písanka str. 34 

 

 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=19op865bdIgP6AzS9r3VBeCeHpDltTUdd
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Matematika: 
● Celý týden procvičuj i nadále příklady typu 15 - 10, 14 - 4 a počítání do 10 (pošleš mi lepší čas?) a 

opravuj chyby na listu. 

● Pracovní sešit 49 (pozor ve cvičení 4 - snědli to, co ve schránce není!) 
 

Výtvarná výchova: Co jsem si vykoledoval(a) nebo co jsem dělal(a) o Velikonocích. 

 

 

STŘEDA 15. 4. 
Český jazyk: 

●  Čtení: 

○ Slabikář 76 - g G: připravte si kostky ze stavebnice - návod na čtení ZDE 

○ Vysvětlete si slova z textu: gong, regál, chirurg, brigáda, vegetarián 
 

● Psaní:  
○ Písanka str. 35 (nácvik P)  

○ Oprav to, co není správné ZDE. 

 
Matematika sice dnes není, ale můžeš procvičit počítání nebo si začni dělat úkol ze čtvrtka. 

 
Já a můj svět: Pracovní sešit str. 52 - 53. 

 
Tělesná výchova: ZDE  

 

 

ČTVRTEK 16. 4. 

Štěpánku, užij si hezky svůj narozeninový den. Hodně radosti a spokojenosti. 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 77 

■ Rodič přečte jedenkrát, pak jedenkrát rodič i s tebou.  
■ Společně si to zahrajte jako pohádku (rodič je :-) gepard). 

■ Zjisti víc o orangutanovi, gepardovi, gumovníku. 
■ Jak by tento příběh vypadal ve skutečnosti? 

■ Čti po odstavcích , 1. odstavec třikrát, 2. dvakrát, 3. jednou a 4. kolikrát chceš 

(aspoň jednou). 
○ Stránka 77 dole - doplň sporty, spoj dvojice  

● Psaní:   
○ Písanka str. 36 

 

 
Matematika: 

● Pracovní sešit str. 50. 
● Slovní úlohy ZDE 

 

    Hudební výchova: Připomeňte si písničku Strýček Donald a Krávy. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=111-HZWAx1BR6bOZQDx67oAKaucIx3gtP
https://drive.google.com/open?id=1Q_HhiZCoC1UGGX0CPC8eT8CaKfONFMX8
https://drive.google.com/open?id=1720rgDLZqUYE8_OK5xJQKii29Cp4s5Gf
https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs
https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU
https://drive.google.com/open?id=1L-YL8m-ORPmXglsSdvPkvBsAeN4Vbdyu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtPddIz971jNdffaY9r1usXq8kT55gIH
https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU


 

 

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

 
 

 

 
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 

 

     

PÁTEK 17. 4. 
 

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ Zopakuj si písmeno g G na str. 76 
○ Karty pro zábavu, pracuj, jak stihneš: Básnička s křížovkou. Lušti. Co kvete. 

 
● Psaní:  

○  Písanka str. 37 - 38 (rozlož si to). 

 
 

Matematika: 
● Pracovní sešit str. 51. 
● Odčítání od 20 ZDE. 

 
 

Pracovní výchova: Poskládat vějíř z papíru je pro někoho dřina. Zkusíš to? 

 

 
Dokoukej Chytrou kmotru lišku na You Tube. Příští týden si odpovíš otázky k ní. 
 

Zadejte přečtené knihy na Padlet (stejný postup při přihlašování jako sem do karet - 

potřebujete-li přesný návod, napište, pošlu). 

 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
● Čtení písmen ch Ch, g G. 
● Rozumíš přečtené otázce, umíš na ni odpovědět. 
● Umíš psát P, b, B. 
● Sečítáš a odečítáš čísla do 20 s desítkou (typ 10 + 6, 12 - 10). 
● Začínáš počítat příklady od 10 do 20 ( typ 15 + 4, 18 - 6) a odečítat od čísla 20. 

 
 
Rodičové,  

děkuji za spolupráci. Všechny úkoly, které děti dělají na zvláštních papírech, ukládejte do 
desek, ponesou je do školy. Jsem ráda za ukázky práce dětí. Kdo chcete a můžete, pošlete mi i 

fotografii, jak se doma učíte, i třeba vtipnou, chtěla bych dát příspěvek na náš školní web.  
Děkuji a přeji zdraví a vytrvalost.                                             Z. Petříková 

 

petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 
 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1U9aVbVSrRxscbnI501brVpW89Cp-Vyhx
https://drive.google.com/open?id=1E4mLMmE0HpsvdTpWT8S1_rwYXeu_thoL
https://drive.google.com/open?id=1hsdC9XZKX1RZTKGoThnxTckjxzfi9mex
https://drive.google.com/open?id=1DkdH6QZZaDZnxw6jGsCrLNNjqIqrjlgD
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Milé děti,  

 

všechny vás moc pozdravujeme a posíláme, co si můžete vyrobit, jen tak pro radost. 

 

1. Veselý květináč - vzory najdete v této příloze 

Vzor 

Šablona květináče 

 

2. Jarní kytičku petrklíč - omalovánka je zde, ale můžete petrklíč obkreslit podle předlohy, 

vybarvit a nalepit na barevný papír 

Vzor 

Šablona petrklíče 

 

3. Rybičku, sovičku, králíčka, kytičku nebo pejska z barevného papíru, návod najdete v tomto 

videu. 

 

 

Když budete chtít, zašlete nám obrázky s vašimi výtvory, nebo jen tak napište. 

 

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.  

 

Mějte se moc pěkně 

Vaše vychovatelky 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1HSKhYb-bkhocW_RpKUV8IQm6xkNf5Qvs
https://drive.google.com/open?id=1biQTxJauNRPBC7muiNrn1zUQJyZC_CXn
https://drive.google.com/open?id=1Fp4icOnKujYwB-ID0EueADgGM-4qjvlu
https://drive.google.com/open?id=1hmPzG_Bbfydddsiq5V55Vb8HtLkoAAYH
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233

