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Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

27. 4. - 30. 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 27. 4. 
Český jazyk:   

● Čtení:  

○ Dnes se naučíš číst slabiku DĚ. Zde máš k tomu LIST. 
■ Nejdřív si několikrát přečti žlutý sloupeček. Kolik je v něm slov? 

■ Až ti to půjde, napiš slova do rámečků. 
■ V článku dole spočítej řádky. 

■ V článku dole spočítej věty (na začátku velké písmeno, na konci znaménko). 

■ Přečti ho tolikrát, abys uměl odpovědět na otázky dole. 
■ Přečti si nahoře jména dětí ve třídě. 

○ Doplň sám jména svých spolužáků na plánek naší třídy, říká se tomu zasedací pořádek. 
Jistě tě to bude bavit. Pamatuješ si, jak sedíme? Je nás 24, a to 11 holek a 13 kluků. Jsem 

zvědavá, jestli se ti to podaří. Jména piš v obrázku na lavice. 
● Psaní:   

○  Písanka str.43   

 
 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1JXXFb2MXFKsxoE-ITB8Oa_6EBX5SjaCr
https://drive.google.com/open?id=1q9uG9xySraky7QrwuSZWE45XmIkr8-qe
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Matematika: 
● Starý pracovní sešit jsme dokončili. Zbyly ti tam jistě nějaké nedoplněné příklady nebo stránky. Ty 

jsou pro tebe, doplňuj si je kdy a jak chceš. Můžeš si zahrát na učitele. 

● Procvičujeme sčítání a odečítání do 10 a do 20 bez přechodu desítky. 

● Pracovní list 1 
● Zábava s počítáním 1 

 
 JaS: Pracovní sešit str. 58 a začni se učit hodiny. (Zatím celé hodiny.)   

 Pro některé děti je toto zbytečná práce, protože vše umí. Ty to samozřejmě dělat nebudou. 

           Budou se věnovat čemukoli účelnějšímu. 

 
Tělesná výchova: Procházka s rodiči. 
 

 

 

ÚTERÝ 28. 4.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Dnes čteš kartu se slabikou TĚ, máš ji ZDE. 

■ Nejdřív čti slova ve žlutém rámečku pětkrát. Je jich víc než včera? 

■ Přečti si článek Kotě aspoň dvakrát. 
■ Poslechni si písničku Malé kotě ZDE. 

■ Vylušti tajenku, odpověz na otázku. (Nešiď odpovědi, za chvilku je budeš psát.) 
● Psaní: 

○ Nejdřív musíš mít splněné čtení nebo aspoň jeho poslední bod.  

○ Co to znamená “Štěstí” - piš slova (tiskace), co potřebuješ ke štěstí. (Co musíš mít k tomu, 
abys byl šťastný - určitě první slovo, které napíšeš, je MÁMA.) Můžeš-li, odpovědi mi pošli. 

 

Matematika: 
● Procvičujeme sčítání a odečítání do 10 a do 20 bez přechodu desítky. 

● Pracovní list 2 
● Zábava 2 

 
Výtvarná výchova: Tentokrát je to na tobě - kresli, co tě baví. 

 
   

 

STŘEDA 29. 4.  
Adámku, přejeme ti krásné narozeniny! 

 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Dnes čteš na kartě slabiku NĚ. 

■ Nejdřív sloupeček se slovy přečte rodič (dvakrát) a ty u toho děláš dřepy. 

■ Ty čteš jednou sloupec shora a jednou zdola. Pokud ti to nejde, vrať se ke čtení 
později znovu. 

https://drive.google.com/open?id=1qPlCucABlwieSV8OsiF4U_falklXJvJU
https://drive.google.com/open?id=1Z71tH6xs2WAngKBlCb1T6RBLuF4NoqkY
https://drive.google.com/open?id=1cCWrStJpVLO-a9HezhTucOVtzKWt6gTA
https://www.youtube.com/watch?v=gFR5GRuQAnQ
https://drive.google.com/open?id=1I-v-UrqdOltSxyIKruHXbNJs50hqRRPB
https://drive.google.com/open?id=17qkISGvew7EA_7YInx947ypTv-N-fMkV
https://www.youtube.com/watch?v=nDmy8V7xrto
https://drive.google.com/open?id=1YIe6VDCTbkLURKVxdoNT9zjhXJFj-jSj
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■ Otoč list a rodič řekne slova, která si pamatuje, spočítej mu je. 
■ A teď naopak, ty říkej a rodič počítá. Kdo má lepší paměť? 

■ Přečti článek, vyjmenuj děti, které dostaly koláče. Máš taky chuť? Možná, že když 

rodičům pomůžeš s pečením, tak ho taky budeš mít. :-) 
 

● Psaní:   
○ Písanka str. 44  

○ Vylušti v přesmyčkách názvy hadů, jistě si je z minulého týdne pamatuješ. (Přesmyčka je 

hlavolam, kde použiju všechna písmena ze slova, ale přeházím je a ty to slovo musíš zpátky  
zjistit.) 

 
JaS: Pracovní sešit str.59 - uč se hodiny. 

 Umíš-li celé hodiny, začni i čtvrt, půl a třičtvrtě. A kdo je už umí úplně (pár dětí je opravdu   umí), 

poznávají to, co je zajímá.  

    
Tělesná výchova: Můžeš někde doma udělat kotoul, svíčku? Zeptej se a zkus to. Dej si dřepy a kliky. 
 

 

 

ČTVRTEK 30. 4. 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Čti s rodiči kartu o čarodějnicích i stavění máje. Popovídejte si o tom. 

○ Zahrajte si “Jméno-město-...” 

■ Tabulku si můžete udělat svou, místo obvyklých slov můžete psát třeba pohádkové 
postavy nebo jídlo nebo hračky atd. 

■ Na řádku musí začínat slova stejným písmenem. Buď si řeknete jakékoli písmeno, 
nebo rodič (starší sourozenec) říká potichu abecedu a dítě řekne STOP. Ke kterému 

písmenu došel, na to píšete. 
■ Za každé slovo je 10 bodů, ale pokud by někdo měl stejné slovo, tak si oba počítají 

pouze 5 bodů. (Body si také můžete upravit podle svého.) 

■ Údaj “město” (obec, stát) je zatím pro děti těžší, ale proč to nezkusit.  
● Psaní:  

○  Písanka str. 45 - vychutnej si poslední stranu písanky! 
 

Matematika: 
● Procvičujeme sčítání a odečítání do 10 a do 20 bez přechodu desítky. 
● Slovní úlohy pro prvňáčky 

○ Pusť si prezentaci (klikni nahoře uprostřed na “Otevřít v aplikaci Prezentace Google”), pak 
vpravo nahoře Spustit. Každý další obrázek posunuješ klávesou ENTER nebo mezerníkem. 

○ Říkej si, co vidíš a jak to spočítáš. 

○ Úlohy ke konci jsou těžší, ale vidíš obrázek, klidně počítej po jedné a ukazuj si. 
○ Zdá-li se ti toto složité, procvičuj úlohy ZDE (zabaví se dítě i rodič, ale pozor, zdarma je 

omezený denní čas) nebo aspoň podobné úlohy počítej ústně. 
● Početníček str. 23 

 

    Hudební výchova: Čarodějnická písnička má krásná slova, vnímej je. 
 

   

https://drive.google.com/open?id=17gDgU1ik2ozt66pK10F0Ql0YDmZrcBZH
https://drive.google.com/open?id=1iW5danu0sIHQeK16KLLNfpMk4g3uiCSD
https://drive.google.com/open?id=1UJDNNmrX3ilQ0iV0L1wE9oeufn0cMAXl
https://drive.google.com/open?id=1quL7lnguiJnIBsRhpDtGrLGSQUGbIZ4d
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-do-20-1-uroven
https://www.youtube.com/watch?v=l1s1-a8OvwQ&list=RDl1s1-a8OvwQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=l1s1-a8OvwQ&list=RDl1s1-a8OvwQ&index=1
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PÁTEK 1. 5. 
Státní svátek 

 
V Českém Krumlově jsme vždy měli akci Kouzelný Krumlov v Pivovarských zahradách, kde se také stavěla 

májka. Letos akce nebude, ale malou májku si postavte třeba na zahradě nebo na balkoně. A můžete spálit 

nějakou čarodějnici nebo se projít s lampiónem. Včera jste o tom četli. 

 
Chceš-li se bavit matematikou, tady si jistě vybereš. 

 

Podívej se na Veselou vědu (zajímavá videa), můžeš tvořit. 
 

Martinka splnila minulý úkol krásně. Zkus  odpovědět na její hezké otázky. 
 

Podívej se na web školy do Aktualit. Máš tam naše práce! 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

● Čtení slabik dě tě ně 
● Víš, jak a proč slavíme 30. duben a 1. květen. 
● Umíš opisovat i přepisovat věty. 
● Odečítáš od čísla 20, procvičuješ počítání do 20 a dopočítáváš do 10. 
● Vyjmenuješ dny v týdnu a měsíce v roce. 
● Začínáš se učit hodiny, umíš přečíst celé hodiny, i je zakreslit. 

 
Milí rodičové! 
Máte-li jakékoli dotazy, pište, ráda si s vámi popovídám. Můžete-li, posílejte mi práci dětí. Pokud něco 

nestíháte, nevadí. Sami jistě poznáváte, co je podstatné a co zadávám jako zábavu. 

 
 

 
Milé děti!  
Vím, že se doma pilně učíte a většinou vás to baví. Vytrvejte. Taky vím, že se vám stýská po 

kamarádech. Vydržte to. Užívejte si rodičů a sourozenců a toho, že jste hezky pohromadě. 
Vymyslete si společnou zábavu, pracujte společně, jde to. Myslím na vás a na dálku vám 

mávám.                                                                                  Vaše paní učitelka Zlata Petříková 

 

 
petrikova@zstgm-ck.cz 
 

https://www.matika.in/cs/#1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b
https://drive.google.com/open?id=1dK0zncHr8OkceWQI9y0QCSU5GK4Lrzd7
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 

Milé děti,  
 

tento týden jsme pro vás připravily další nápady k tvoření a činnosti. 

 
 

Můžete si vyrobit: 
 

1. Koťátko z papíru – návod najdete v této příloze  

 
2. Zvířátka z vlny – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  

 
3. Květinový obrázek - předlohu, podle které můžete obrázek vytvořit, najdete zde 

 
4. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 

 

5. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 

 
 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 

 
1. Skákačka – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 

 
2. Kroky - návod v této příloze  

 
 

 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 
 

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.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                          Vaše vychovatelky 

https://drive.google.com/open?id=1ad1v9GYD6LOJxWPvLQN57R06YSKgkHuZ
https://drive.google.com/open?id=1u3gglPH-7XovWQ5Q-alZqczo7UhqUgan
https://drive.google.com/open?id=1ysoCvwGodR46ucTeX-uBDwFKyPERG80v
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://drive.google.com/open?id=14Tp3nAGbNp6pBBjqlr91OVcupCOPQT94
https://drive.google.com/open?id=1wNZqBfwMtefiRZj4xAwL-CrknEo_VEwJ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

