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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,  měřit,  věc,  zájezd  2. Projít si prezentaci a 
vyplnit cvičení viz email

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

Obrázkové čtení 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. Napíšu si úkoly a mohu jít ven.                

AJ

Seznámit se slovní zásobou jaro, Velikonoční svátky. 1 /Vypracovat PL - příloha v emailu.  2.1/Shlédnout video " Our 
little baby chickens hatching "   https://www.youtube.
com/watch?v=k3N5vtauDQU - 2.2/ o čem je video - co myslíš,  
že je "hatching eggs"?

M

M
Porovnávat čísla v oboru do 1000, řadit čísla podle velikosti vzestupně 
i sestupně

Učebnice strana 18 - 21, procvičovat příklady i slovní úlohy. 
Zároveň můžete procvičovat i cokoliv na stránkách 5 - 15. 
Prosím jen o krátké procvičování, nepřetěžovat dítě.. 

G
Rýsovat čtverce a vypočítat obvod čtverců s využitím sčítání Zadáte stranu čtverce, např. 5 cm. Žák rýsuje podle 

trojúhelníku s ryskou, vztyčuje kolmici /aby strany byly v 
pravém úhlu/. Pak vypočítá obvod - podle 30. týdne

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



VL
Vyjmenovat  nejvyýznamější kulturní, historické a přírodní památky v 
okolí svého bydliště.

Při vycházce ve tvém bydlišti vyhledej kulturní, historickou nebo 
přírodní zajímavost. Vyfoť, foto pojmenuj a zašli na mail 
brichacova@koralekkladno.cz  (Maximálně tři fotografie).

PŘ

Využívat pro ochranu svého zdraví předaných poznatků o lidském těle 
a nejdůležitějších orgánových funkcích. 

S pomocí internetu či knihy se obecně seznam s fungováním 
lidského těla. Ve wordu sepiš, co dělají jednotlivé orgány. 
VŽDY POUZE JEDNOU VĚTOU NAPIŠ, co dělá: mozek, 
srdce, plíce, ledviny, žaludek. Zašli jako přílohu na mail 
brichacova@koralekkladno.cz

HV
Poznat hudební nástroje zrakem i sluchem. Hudební kvíz - https://www.youtube.com/watch?

v=njVZ9bdmUT4

TV Provádět protahovací a relaxační cvičení.

PV
Příprava pokrmů - s pomocí pracovat s receptem Velikonoce - tradiční pečivo (beránek, bochánek ...)


