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Týdenní plán třídy 1. A 

třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

4. 5. - 7. 5. 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 

 
Milí rodičové! 

Tento týden vám trochu ulehčím práci. Bude to týden opakovací, kde by měly 

pracovat děti převážně samostatně. Vy jim, prosím, práci ukažte a nechte si od nich 
nahlas číst.   

 
PONDĚLÍ 4. 5. 

Český jazyk:  
● Čtení:  

            Každý den budeš číst nahlas podle svého výběru a rady rodičů: 
○  Slabikář str. 82 - 83 a kdekoli zpátky 
○  Karty (nové k vytisknutí FERDA PÍŠE, sloupečky Ř G, DI TI NI/DĚ TĚ NĚ) 
○  Svou knížku 

● Psaní:   
○  List z Písanky 3, str. 2 - 3 ch Ch  

  
Matematika: 

● List se sloupečky si můžeš rozdělit na víc dní 
● Vymaluj a postav z kostek stavby 

 
JaS:  
Opakujeme si čtvrt/půl/třičtvrtě/celá na hodinách.  
Pomáhej mamince, rodičům. 
 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1RMZq3y4ppGOvxBhw2CjhNJVLubGVl68B
https://drive.google.com/open?id=1S3MjnWSu0AagrAuBF5dSVyY-ZdXfMnI7
https://drive.google.com/open?id=1As1YqiCodI_SmGP_10X54CpM-nTXsP0L
https://drive.google.com/open?id=1L9DL9oyNaeU6jYJfIMA_gFxqDhRis93W
https://drive.google.com/open?id=1anwLGuc-ehJw8IZ_QFmHjz7eVLYAQndk
https://drive.google.com/open?id=1BldLHd_EiujhNLpjpKNVGemv7gLfD1zH
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Tělesná výchova: Švihadlo nebo míč se venku hodí. Zacvič si s UčíTelkou (ČT 2) 
 
 

ÚTERÝ 5. 5.  
Český jazyk:  

● Čtení:  
 Každý den budeš číst nahlas podle svého výběru a rady rodičů: 

○  Slabikář str. 82 - 83 a kdekoli zpátky 
○  Karty 
○  Svou knížku 

● Psaní: 
○  List Procvičuj psaní 

 
Matematika: 

● Početníček 24 
● Obrázky místo čísel 
● Počítej a opravuj. 

 

Výtvarná výchova: 
Maminka bude mít v neděli svátek (Den matek). Nakresli jí krásné přání, třeba kytičku, srdíčko.  

 

   

STŘEDA 6. 5. 
Český jazyk:  

● Čtení:  
           Každý den budeš číst nahlas podle svého výběru a rady rodičů: 

○  Slabikář str. 82 - 83  a kdekoli zpátky 
○  Karty 
○  Svou knížku 

● Psaní: 
○  Dopiš si vše, co jsi nestíhal minulé dny, nebo si piš, jako chceš 

 
JaS: Zeptej se rodičů, proč je v pátek státní svátek, popovídejte si o tom. 

    
Tělesná výchova: Vycházka venku a jízda na kole nebo bruslích je příjemná. 
 
 

ČTVRTEK 7. 5. 
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○  Každý den budeš číst nahlas podle svého výběru a rady rodičů 
○  Řekni mamince, co se ti na ní nejvíce líbí a co s ní děláš nejraději. Řekni to i tatínkovi. 

● Psaní:  
○  Maminka má v neděli svátek. Překvap ji přáním pro maminku.Přání pro maminku. (A určitě 

i babička bude ráda, když jí něco nakreslíš.) 
○  Od paní vychovatelek (na dalším listě dole) máš připravené, jak vyrobíš dárek pro 

maminku. Udělej to. 

https://drive.google.com/open?id=1Wm4N-avW3YZW0RagHYuka8zJZnNtuE84
https://drive.google.com/open?id=1wTsO6LZ9-4-Tl4EhTzjZYz_Sm9vjg7_C
https://drive.google.com/open?id=1k3ldu0RIR81-rKP9aDtoOOhX1Cfyt92a
https://drive.google.com/open?id=1Wst-wAMGaG2fvFnq8nqsbNHwzhpQjLpS
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Matematika: 
● Početníček 25 
● Auto jede 
● Počítej a lušti 

 

     
Hudební výchova: Zazpívej mamince několik písniček. 

 

 

           PÁTEK 8. 5.  
         Státní svátek 

 
 
 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
● Procvičování čtení bez protestování 
● Psaní ch Ch 

● Procvičování počítání do 20  
● Víš, co je za svátek 8. 5. 
● Napsal jsi, nakreslil a vyrobil přání mamince a popřál jsi jí k svátku. 

 
 
Maminkám kytičku a poděkování za lásku a čas, které dáváte dětem. 

 
 
                                                                  Z. Petříková 
 

 
 

petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1pf-5WE7j64hL6-ylpk_0dyNn828g-XUN
https://drive.google.com/open?id=1DUiPqfVDI49CxD2g_yzkeqmOox-jOAYD
mailto:petrikova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 

vaše maminky budou mít brzy svátek (10. května - Svátek matek), tak je můžete potěšit některým z 
těchto nápadů: 
 
1. Srdíčko k dotvoření  – můžete vymalovat, libovolně ozdobit, vystřihnout z barevného papíru nebo do 
něj napsat básničku, předloha je v této příloze  
 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 

zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  
 
3. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
______________________________________________________________________ 
 
Filipojakubská noc - 30. 4.  

 
Milé děti, 
kdybyste chtěly, můžete se vyfotit jako čarodějnice, nebo poslat vaše výrobky a výtvory, náměty najdete 
pod tímto textem. Pokud někdo z Vás postaví s rodiči májku, pošlete též. Budeme se moc těšit a společně si 
fotografie prohlédneme na webu školy.  
 
 

Povídání o Filipojakubské noci najdete v této příloze a zaklínadlo zde 
 
Čarodějnické tvoření: 
 
1. Čarodějnice omalovánka - zde , tady a také zde 
 
2. Čarodějnice k dotvoření  - předlohu najdete v této příloze a tady 
 
3. Čarodějnický obrázek - namaluj čarodějnický obrázek podle vlastní fantazie nebo obdobný jako v 
této příloze 
 
 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme se moc těšit. 
 

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=1Kboz5CMgwPXnAPeHlHjnsIRvT3_r7VIT
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
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=1U6A1RZZhPpfTBvZp7yEeQrmJ1-C_n9u1
https://drive.google.com/open?id=1S2pC06my3mK8IKyaECkobUPricdjUgUY
https://drive.google.com/open?id=1XZLQA70wZbwYmGIABOO_XuHkXEgUUDEi
https://drive.google.com/open?id=1eesHOBqJ6bUsc-QhKfVEFip8R8sAo6nI
https://drive.google.com/open?id=1mUGaQe6qeAZH89qLadsMxZvKUluVJV9c
https://drive.google.com/open?id=1CwST2j7F_AiZiTqHP_QT5kWtVJKxnu5S
https://drive.google.com/open?id=1n4NnmUD2bgm950aM-GzTsBt0zrdeLNgy
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

