
 

 

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 

 

     

 

Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

20. 4. - 24. 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 20. 4.  

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Dnes se učíš poslední písmeno f F (všechna ostatní z české abecedy už umíš) - slabikář str. 
78 (zase můžete se stavebnicí). 

○ Nauč se zpaměti básničku str. 78 - uvnitř psí boudy. 
● Psaní:   

○  Písanka str.38   

○  Piš tiskace velká písmena Ř, G, CH, F. Vymysli s každým písmenem 2 slova a napiš je 
(písmeno nemusí být na začátku). 

 
Matematika: 

● Do konce týdne dopiš pracovní sešit, je to přibližně 1 strana denně. (Dnes str. 52) 

● Početníček str. 21. 

 
 JaS: Pracovní sešit str. 54 - 55:  Rok a roční období 

 
Tělesná výchova: Rozcvičky společné doma - zkuste třeba společně jógu ZDE. 

 

http://www.google.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=i7MCB-HIgPQ
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ÚTERÝ 21. 4.  
 
Český jazyk:  

● Čtení:  

○ Slabikář str. 79 (pro slabší čtenáře je text dlouhý - čtěte ho na střídačku rodič/dítě po 
odstavcích a dítě hned opakuje, co jste četli) 

■ Přeříkej, co ses dozvěděl (co dělá táta, co máma, jak se jmenuje vypravěč a co rád 

dělá, jaké zvíře mají a jak se jmenuje, jak se jmenují kamarádi atd.) 
■ Jaké záliby máte ve vaší rodině? 

■ Je nějaký koníček, který bys chtěl vyzkoušet? 
■ Poznáš na obrázku pod textem, co komu patří? - Spoj to. 

 

● Psaní: 
○  Písanka str. 39 

○  Diktát slabik (každou s velkým písmenem): Oj, Zů, My, Jé, Su, Pá, Kú, Ho, Čá, Ší. 

 
Matematika: 

● Pracovní sešit -  další strana 
● List na procvičování ZDE 

 
Výtvarná výchova: Nakresli své koníčky (papír si můžeš rozdělit na víc koníčků).  

 
   

 

STŘEDA 22. 4.  
Terezko, hezky si užij svůj narozeninový den! 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář 79 dole - důkladně nahlas čti vícekrát sloupečky 
■ spočítej trojslabičná slova 

■ najdi slovo čtyřslabičné 

■ škrtni, co tam nepatří 
■ napiš pod sloupec slovo nadřazené (jak pojmenuješ celý sloupec? - např. Ovoce) 

■ Zavři slabikář a přeříkej slova, která si pamatuješ 
○ Na kartě si vybarvuj postupně Kmotru lišku (pečlivě) a odpověz na otázky. Nebudeš-li 

vědět, dívej se znovu na You tube. 

● Psaní:  
○ Písanka str. 40 - velké R. 

○ Opiš první 2 věty (bez nadpisu) ze Slabikáře na str. 80 
 

JaS: Pracovní sešit str. 57 - nelep foto, ale namaluj rodinu. Doplň údaje a své si zapamatuj. 

    
 
Tělesná výchova: Rozcvičky společné doma můžeš dělat třeba TAKTO. 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1kJHnBoV0Wap4XZ3FqZoGfa_aOhKpSLGR
https://www.youtube.com/watch?v=eYTncMu2HR0&list=PLaVt8yzwBSCNxEVNvHv38cyQdk4TxgDPE
https://drive.google.com/open?id=1usk388RY5aWdb3sh4JxLTuB-4TGI2ot7
https://www.youtube.com/watch?v=l8lpVqto0gA
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ČTVRTEK 23. 4.  
Svátek má Vojtík. Hezky si to užij! 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Slabikář str. 80 je pro dobré čtenáře -cítíš se tak?, pokud si nevěříš a textu se bojíš, vracej 
se kamkoli zpátky (jak by ti šla třeba str. 27 nebo 31?) 

○ Slabikář str. 80 dole - čti a spoj 
○ Karta se slovy na více dní, klidně se stavebnicí. Ptej se na význam slov, některá nebudeš 

znát. Tvoř s těmito slovy věty a opakuj si je, ať je nezapomeneš. 

● Psaní:  
○  Písanka str. 41 

○  Opiš si tato jména psace: Čenda, Cyril, Patrik, Renata, Barča, Šárka. 

 
Matematika: 

● Pracovní sešit  - aspoň 1 další strana, do zítra máš sešit dokončit! 
● List na dopočítávání do 10 ZDE. 

 

     
Hudební výchova: Nauč se Komáři se ženili a klidně poslouchej další písničky. 

 

 

           PÁTEK 24. 4.  
Svátek má Jiřík! Hezky si to užij! 

 
Český jazyk: 

● Čtení:  

○ “Na svatého Jiří (to je dnes) vylézají hadi a štíři.”  

■ Zjisti, co to znamená.  
■ Zadej si do vyhledávače “Hadi” a najdeš velkou spoustu odkazů. 

■ Prohlédni si obrázky hadů, kteří žijí u nás. 
■  Najdi si cizokrajné hady.  

■ Zapamatuj si co nejvíce jmen hadů. 
○ Slabikář str. 81 je pro zábavu, vyluštění hádanek máš v obrázku 

● Psaní:  

○ Písanka str. 42 
○ Napiš si co nejvíce názvů hadů (tiskace nebo psace, jak zvládneš) 

 
Matematika: 

● Pracovní sešit dokonči. 

● Početníček strana 22. 
 

 
Pracovní výchova: Koho bavil vějíř, pokračuje ZDE. Nebo si vytvoř dráhu jako ve škole z modelíny. Teď 

nemusíš mít modelínu, ale použij třeba tužky, nebo kostky apod. (poraď si) a brčkem foukej kuličku do cíle 

(branky). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g2WkpxeDfRY
https://drive.google.com/open?id=1Ef7HjWZxn3wzEzEYQXNa5YCOUb0JI_f_
https://drive.google.com/open?id=1-pw6Smn93QX1c60s8os9Y02T7SzvmQ_p
https://www.youtube.com/watch?v=trzu6OoYU3U
https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20
https://drive.google.com/open?id=15tC_d9nzvDubYDLCVinUVsX2yM0fIpzj
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A malá odměna za týdenní práci. Znáš pohádky O autíčku s červeným srdíčkem? Moc ti takové 
autíčko přeji. Podívej se ZDE. 

 

A toto jsou čtyři listy jen tak pro zábavu, na přemýšlení i na dokreslování, hledání a spojování. 
Pobavte se. 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

● Čtení písmene f F. 
● Procvičuješ písmena G Ch Ř. 
● Umíš psát b, B R, Ř, ž Ž 
● Odečítáš od čísla 20, procvičuješ počítání do 20 a dopočítáváš do 10. 
● Umíš vyjmenovat hady u nás i v cizině. 
● Víš vše o knize J. Lady: O chytré kmotře lišce. 

 
 
Rodičové,  
když mi zase pošlete e-mail, jak děti pracují, zda se vám daří, případně nedaří a která cvičení 

děti nejvíce baví, budu podle toho připravovat práci. Stejně tak mi pomůže, když napíšete, co 

dělá dětem potíže, vymyslím, jak to procvičíme. Chci, aby vám společně bylo dobře, aby učení 
pro děti i pro vás bylo radostí a ne starostí a trápením.  

Vidíte, že nám končí Matematika 2. díl i Písanka 2. Protože nemohu zaručit doručení nových 
sešitů všem žákům, budu vám tyto sešity buď scanovat a vkládat do plánů nebo dělat podobné 

pracovní listy. Určitě společně učivo dobře zvládneme. Děkuji za spolupráci a přeji, aby vás 

učení s dětmi stále bavilo.                                                                   Z. Petříková 

DĚTI! POSÍLÁM VÁM ÚSMĚV, PRACUJTE S CHUTÍ!  

 
 
petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtkNPw3VxJI
https://drive.google.com/open?id=1S5U_M2MecleVLyFUvF-yH_Nc2_vt0A06
https://drive.google.com/open?id=1uN-jmmSsS5k6VqDwHXT-NTHwbucImITt
https://drive.google.com/open?id=1AktGEfn0mnGaHUqYlRhe-hu_EHZTDUUb
https://drive.google.com/open?id=1qiftsm-zhG0Sqr9Bohbspb9-0yvuX7qy
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
pro tento týden vám zasíláme další nápady k tvoření a činnosti. Můžete si vyrobit: 
 

 
1. Čápa z papíru – návod najdete zde a v této příloze 
 
2. Panenky z lýka – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  
 
3. Papírový košíček - předlohu, podle které můžete košiček vyrobit, najdete zde 
 
 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 
 
1. Karikatury – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
2. Co se ztratilo - návod v této příloze  
 
 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, nebo nám jen    tak 

napište, budeme moc rády. 
 

Tady jsou naše emailové adresy: 
smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 
nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
Moc děkujeme dětem a rodičům, které nám posílají fotografie svých výrobků, máme z nich velikou 

radost. Jste šikulky. 

 

Moc vás všechny pozdravujeme 

 
                                                           Vaše vychovatelky 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=15KXXuz-YZdqV4-BPspxgv-UtJCLZNJ-7
https://drive.google.com/open?id=12p3sUYi_InD2ppg0TILJUAZnFQ1l4SY8
https://drive.google.com/open?id=16xry666nJjjCMMra58YSkCsBYgpNvluK
https://drive.google.com/open?id=1nEwZtz9EGVYo4Tibc6ltnzBgk1ET5AwX
https://drive.google.com/open?id=13q4k6RQHly8MLdiAS0u8pqkorroI87XC
https://drive.google.com/open?id=1iKy8sAUZN5d9IjFajhHABfVsmLIBmgp6
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

