
 

 

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 

11. 5. - 15. 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 rodiče, milí žáci! 

Děkuji vám za to, jak se snažíte - to vidím z krásných dopisů i fotografií.  
Tento týden bude trochu víc nového učiva. Věřím, že nebude tak těžké, abyste s ním 

měli problémy. Pokud něco nebudete stíhat, nevadí, příští týden bude zase víc 
prostoru na procvičování a zábavu. A pokud budete cokoli potřebovat, víte, kam mi 

napsat. Moc vám přeji trpělivost a radost ze společné práce.  

 
PONDĚLÍ 11. 5.   

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Dnes se naučíš číst slabiku BĚ. 

○ Slabikář str. 86 - pouze 1 sloupec (zkus zase se stavebnicí nebo házej kuličky do kyblíku a 
počítej si je při čtení na střídačku s rodiči, jak už to znáte) 

○ List Slabika BĚ - čti celý, namaluj řešení hádanky a doplň slova 

● Psaní:   
○  Písanka list (str.6) 

 
Matematika: 

● Učíme se sčítat s přechodem desítky, prosím rodiče o vysvětlování rozkladů. 

● List na sčítání s přechodem 
● Každý den si můžete připomenout nákupy s penězi. 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1kfp9JHOXZnAvpCygNM0o_33zNRIEbRjF
https://drive.google.com/open?id=1cYC1KBKIm5-EceZfHGCNeeKtrDvb-bzV
https://drive.google.com/open?id=1cyCtZWiNVoH9vWqBdTzmuV-MLsgu2aMC
https://drive.google.com/open?id=1bFGd0Ox1L4z3r9aOpsW9kkIQqDSOvniT
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JaS: Pracovní sešit str. 60 - přeříkej si typy hodin, nakresli je a zahraj si hru podle žlutého rámečku dole. 

 
Tělesná výchova: Rozcvičky s tancováním ZDE a protahovací animované cvičení ZDE. 
 

 

ÚTERÝ 12. 5. 
 
Český jazyk:  

● Čtení:  
○ Dnes se naučíš číst slabiku PĚ. 

○ Slabikář str. 86 - pouze 2. sloupec. 

○ List Slabika PĚ čti celý. 
■ Čti článek, vypadá těžký, ale čte se dobře, věř si! Co si z něho pamatuješ? 

■ Doplň v křížovce povolání. Už víš, čím chceš být ty? 
● Psaní: 

○  Písanka list (str. 7) 

Matematika: 
● Sčítání s rozkladem. 

● Slovní úlohy z pracovního sešitu (str. 8). 
 

 

Výtvarná výchova: Nakresli rozkvetlou jabloňku - má růžové květy. Můžeš přidat i další stromy. Vzpomeň 
si, už jistě víš, jak se kreslí. 
   

 

STŘEDA 13. 5.   
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Dnes se naučíš číst slabiku VĚ. 

○ Slabikář str. 86 - pouze 3. sloupec. 
○ List Slabika VĚ čti celý. 

■ Zapiš jména na peřinách 
■ Dolní básničku se nauč zpaměti 

● Psaní:  
○ Písanka list (str. 8) 

○ Opiš první 2 věty (bez nadpisu) ze Slabikáře na straně 53. Vyprávěli jsme si o knize, 

vzpomeneš si, kdo ji napsal a nakreslil? Díly z této knihy si připomeneš ZDE. 
 

JaS: Pracovní sešit str.61. 

    
Tělesná výchova: Jak správně mají cvičit děti ZDE. 

 
Pokud ti ještě dělá problémy sčítat s rozklady, raději to procvič také dnes. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
https://drive.google.com/open?id=1AFLbUi_gYGDqh7JSFt0YTgJvum3HI3el
https://drive.google.com/open?id=1ZmMuWEGGOX6WJYFmbgplYzAKlFP9Kqjc
https://drive.google.com/open?id=1ZmMuWEGGOX6WJYFmbgplYzAKlFP9Kqjc
https://drive.google.com/open?id=1wkBdyrw88kOKA7vfIV1EfcOPuL6hXkRD
https://drive.google.com/open?id=18FsmBDROVUAHv7HFQPci1FGuPuiRHMXo
https://www.google.com/search?q=rozkvetl%C3%A9+stromy+kreslen%C3%A9&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdjIL-l5XpAhUPMuwKHbwwCBwQ2-cCegQIABAA&oq=rozkvetl%C3%A9+stromy+kreslen%C3%A9&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoECAAQGFCWEVjjImDwJmgAcAB4AIABZIgBtAaSAQM4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=f2itXp3REo_ksAe84aDgAQ&bih=937&biw=1920&rlz=1C1AVFC_enCZ783CZ783#imgrc=unCtifoTU_2_FM
https://drive.google.com/open?id=1JePg8RK8YTudHL9nmoIBp64WOLfNAKsX
https://drive.google.com/open?id=1YdGJSdpfI_Ehi0qeZGAaJdJupwEvh8NT
https://www.youtube.com/watch?v=vRQGzQB6jGY&list=PLvQt11KcLozh5DzgmIaH3u9eEsW9ycaZb
https://www.youtube.com/watch?v=l8lpVqto0gA
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ČTVRTEK 14. 5.  
 

Český jazyk:  
● Čtení:  

○ Dnes se naučíš číst slabiku MĚ. 
○ Slabikář str. 86 - pouze 4. sloupec. 

○ List Slabika MĚ čti celý. 
■ Sloupeček čti vícekrát. 

■ Dolní básničku se nauč číst krásně plynule. 

● Psaní:  
○ Předepsaný list 

 

Matematika: 
● Sčítání s rozkladem. 

● Početníček str. 27 
 

     
Hudební výchova: Jaro dělá pokusy od Z. Svěráka a J. Uhlíře se hodí. 
 

 

 

           PÁTEK 15. 5.  
Sofinka má svátek. Blahopřejeme. 

 

Český jazyk: 
● Čtení:  

○ Dnes docvič čtení slabik BĚ PĚ VĚ MĚ - Slabikář str. 86. 

○ Spoj správný text dole v rámečku. 

● Psaní:  
○ Opiš ve Slabikáři na str. 30 dva sloupce slov 

○ Popros rodiče o diktát dalších slov 
 

 
Matematika: 

● Sčítání s přechodem  

● Slovní úlohy z pracovního sešitu (str. 9) 

 

 
Pracovní výchova: Co kdyby ses naučil(a) vařit krupicovou kaši nebo pudink?  

A taky se podívej, co ti nabízejí paní vychovatelky. 

 
 
 
Vkládejte, prosím,  přečtené knihy na Padlet. Ukončení zápisů pro letošní školní rok je 

29. května. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1PfdqOyuXMSzoLQgPhp0PpVl8x5Tmfak4
https://drive.google.com/open?id=1mG9iUcSxaTM7siuuDX6mz2xHcWnw0SSJ
https://drive.google.com/open?id=1vkaPtgym3oqmWb8wYm3V0WS_FMZZ5eIa
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
https://www.youtube.com/watch?v=LHelVRELkHw&list=PLKnK5IEF1f9KXDUqgOGkZRMiObFgHGJSN
https://drive.google.com/open?id=1YDpPMp3n8X4FxZvnDD9xbA5ekuoo4Vv0
https://drive.google.com/open?id=1_641u222tOXmWiOzDCp-XsnaeJWU3-AT
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Tento týden jsi zvládl(a): 
● Čtení slabik BĚ PĚ VĚ MĚ. 
● Psaní g G. 
● Hledáš chybějící znaménka nad písmeny a opravuješ chyby. 
● Pochopil jsi rozklad při sčítání s přechodem desítky. 
● Rozumíš úlohám typu “o několik více”. 

 
 
 

 
 
petrikova@zstgm-ck.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 vybrat z této nabídky: 
 

1. Kaktus z kamínků – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
malý květináč, návod najdete v této příloze  

 

2. Peněženku z papíru – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady a ozdobit ji podle 
vlastní fantazie 

 
3. Veselé figurky z ovoce a zeleniny - návod, jak figurky vyrobit, najdete zde 

 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 

 

5. Omalovánky pro holky - najdete v této příloze, zde a ještě tady, plakát zpěvaček k dovybarvení v 
této příloze 

 
 

 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 
 

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

2. Směšný příběh - návod v této příloze  
 

 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále 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=10-cYUIT71jGBbeN7qYpfLeirhXF6JS8N
https://drive.google.com/open?id=1CRGhWYaW5O76tazTqs71wMkguYPhGB0d
https://drive.google.com/open?id=1LxEJi6m_4751z3a9XqiMePm4aO1qOFpv
https://drive.google.com/open?id=1LzudWm9FanfXlPy2Zj8_3HREHs7zXKja
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=1LPl36ujXzyprcjmv45u5ekhICjsCvRoo
https://drive.google.com/open?id=1Ekcinp4GxDP5tnVGGjtGaJGMCenoA6eQ
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

