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Jméno:

Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát slova se skupinami hlásek dě-tě-
ně.

1. Opsat do sešitu a přečíst : neděle, přiletěl, snídaně, 
medvídek, tele, zvonek                    2. Projít si prezetaci a 
vyplnit cvičení (viz email).

ČT
Číst s porozuměním pohádky a příběhy. Číst knihu podle svého výběru. Zvládnout vyprávět děj.

PS
Psát čitelně a upraveně, dodržovat mezery mezi slovy, tvary 
písma.

Písanka str. 18.

ŘV

Provádět artikulační cvičení. Vypláznout jazyk – olizovat spodní ret, doprava, doleva - horní 
ret, špička jazyka směřuje k nosu, udělat „bonbón“ – zavřít 
pusu, jazykem tlačit do tváří, hra na koníčka – „klapat“ 
jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky (další cvičení viz 
email)

AJ
Seznámit se se slovesem LIVE. Přepsat do sešitu věty: I live in Kladno. (Žiju/ Bydlím na 

Kladně.) I live with... (Bydlím s.....) 

M
M

Zvládat s názorem vyjmenovat řadu násobků č.3 Učebnice strana 54, procvičovat příklady. Zároveň můžete 
procvičovat i cokoliv na stránkách 6 - 53. Prosím jen o krátké 
procvičování, nepřetěžovat dítě. 

G Rýsovat libovolný trojúhelník



ZI
Psát slabiky a slova podle předlohy nebo diktátu Využijte psaní zpráv pomocí sms, messengeru (mesenžru), 

WhatsApp, nebo jiné komunikační aplikace v telefonu či 
tabletu.

VL

Přivolat v případě potřeby pomoc, procvičovat způsoby 
tísňového volání 

Zopakuj si telefonní čísla na složky záchranného 
integrovaného systému. Vyplň pracovní listy (viz mail). 
Vyplněné pracovní listy zasílej na brichacova@koralekkladno.
cz

PŘ

Vyjmenovat a poznat některé druhy hub a lesních plodů, 
jejich využití. 

Přečti si uč.str. 56 - 57, PS str. 33 - 34 vypracuj pouze ta 
cvičení, kterým budeš rozumět. Zapamatuj si jednu jedlou a 
jednu jedovatou houbu. Zapamatuj si tři příklady lesních plodů. 

VV

HV
Zazpívat zpaměti vybrané písně. Vyhledej si oblíbené písně na internetu, zkus si je zazpívat 

zpaměti.

TV
Sledovat zdroje informací o pohybových
aktivitách a zajímat se o aktuální sportovní
dění v ČR, pokusit se vysvětlit pojem
olympijské hry.

Vyhledej informace o olympijských hrách 2020. Kde se mají 
konat, proč jsou odložené a na kdy se pravděpodobně 
přesunou?

PV
Příprava pokrmů - úklid pracovní plochy, umít a utřít nádobí. Pro nácvik je vhodné zvolit umělohmotné, či kovové předměty 

kde nehrozí nebezpečí úrazu.


