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ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát slova se skupinami hlásek dě-tě-ně, 
označovat skupiny ve slovech.

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

ČT
Číst s porozuměním krátké příběhy a dětské knihy. Číst knihu podle svého výběru. Zvládnout vyprávět děj.

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 s  průběhovým časem 1/ využívat aplikaci Včelka.cz, (podle možností technického 
zajištění -internet, počítač)  a postupně plnit zadané úkoly,  hry.      
2/ PL a 2 videa v emailu - postupovat dle zadání v PL

M

M
Doplňovat chybějící čísla do číselné řady v ob. do 1000, určovat čísla 
před a za daným číslem, hned před a hned za daným číslem

Učebnice strana 16 - 18, procvičovat příklady i slovní úlohy. 
Zároveň můžete procvičovat i cokoliv na stránkách 5 - 15. Prosím 
jen o krátké procvičování, nepřetěžovat dítě.. 

G
Vypočítat obvod čtverce s využitím sčítání např. čtverec má strany 6 cm - vzorec pro vypočítání obvodu 

čtverce /O je obvod/ je O = a + a + a + a, to znamená: žák doplní 
do vzorce místo a číslo 6, čili O = 6 +6 + 6 + 6, O = 24cm. 

ZI Využívat jednoduché grafické aplikace v iPadu. Vyzkoušet si různé aplikace v tabletu či telefonu

VL
Uvést významné události, které se vztahují k regionu a kraji Povídej si s rodiči o aktuální situaci, která je nyní v naší České 

republice.



PŘ
Dodržovat zásady ochrany životního prostředí Při vycházce s rodiči si zopakuj pravidla pro ochranu přírody. Ve 

wordu napiš tři pravidla (tři věty), jak chráníme životní prostředí. 
Úkol pošli jako přílohu na mail brichacova@koralekkladno.cz

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 - prokázat samostatnost v úpravě pracovního místa 
(udržuje jej v čistotě a pořádku ), samostatně umýt a utřít nádobí.

Snažit se o samostatnost, pro  mytí použít umělohmotné či 
kovové předměty kde nehrozí nebezpečí úrazu.


