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ČJ

ČJ
Správně vyslovovat a psát slova se skupinami hlásek bě-pě-vě-mě. 1. Opsat do sešitu a přečíst: zpěv, oběd, vědec,město, objev, 

vjezd                          2. Projít si prezentaci a vyplnit cvičení viz 
email

ČT
Číst s porozuměním pohádky a příběhy. 1.Číst knihu podle svého výběru. Zvládnout vyprávět děj.   2. 

Obrázkové čtení viz email

PS
Opisovat a přepisovat jednoduché texty. 1. Písanka str.19,    2. opis básničky viz email

ŘV
Seřadit věty podle časové posloupnosti. Seřaď správně věty: Po snídani odcházím na autobus.  

Vyučování začíná v osm hodin.  Po vyučování jedu domů.  
Vyčistím si zuby, umyju se a učešu.  Zvoní budík a já musím 
vstát.                  

AJ
Seznámit se s otázkou Where do you live? ( Kde žiješ/bydlíš?)

M
M

Násobit a dělit č. 3 Učebnice strana 55 - 59, procvičovat příklady. Zároveň můžete 
procvičovat i cokoliv na stránkách 6 - 53. Prosím jen o krátké 
procvičování, nepřetěžovat dítě.

G G. Rýsovat trojúhelníky, značit je a určit jejich vlastnosti

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

Orientovat se v čase podle hodin a kalendáře, podle pravidelných 
denních činností. 

Ve spolupráci s rodičem se seznam s kalendářem. Ve wordu 
sepiš KOLIK DNÍ MÁ TÝDEN, KOLIK DNÍ MÁ MĚSÍC, KOLIK 
MĚSÍCŮ MÁ ROK. Sepiš správně REŽIM DNE ráno, 
dopoledne...apod. Text pošli jako přílohu na 
brichacova@koralekkladno.cz 

PŘ

Při vycházce do lesa se chová podle zásad ochrany přírody a 
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 Pozorně vnímat znějící hudbu různých
skladeb.

Poslech: Bedřich Smetana - Vltava https://www.youtube.
com/watch?v=uI8iTETiSqU

TV
Provádět protahovací a relaxační cvičení.

PV
Příprava pokrmů - připravit s pomocí jednoduchý pokrm Velikonoce - barvení vajec, pečení tradičního pečiva (beránek, 

bochánek...)


