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ČJ

ČJ
Správně vyslovovat a psát slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-
bě-pě-vě-mě.

1. Číst věty a soustředit se na skupiny hlásek: Bětka 
dostala ve škole pětku. Objednám si oběd. To je venku 
pěkně! Budeš mi chybět. Pěnkava je pěkný pták

ČT
Číst s porozuměním potichu i nahlas jednoduché texty. Číst knihu podle svého výběru. Zvládnout vyprávět děj.

PS Opisovat slova, věty a číslice. Písanka str. 20

ŘV

V rámci svých možností správně vyslovovat, opravovat svoji 
výslovnost.

Provádět artikulační - nafukování tváří (střídavě nafukovat 
levou a pravou tvář, obě dohromady)
špulit rty – střídavě vyslovovat hlásku O – E, U – I ( u 
hlásky O, U musí být rty co nejvíce našpulené, u hlásek E, 
I je
důležitý široký úsměv), posílat pusinku mamince, pískání

AJ
Velikonoce - seznámit se se slovní zásobou. 1. Shlédnout video na youtube - Easter vocabulary (https:

//www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo).        2. 
Pracovní list (viz email).

M
M

Násobit a dělit číslem 3, odříkávat násobky čísel 1,2,3 Procvičujte dle instrukcí, které jsem vám poslala

G Rýsovat libovolné čtyřúhelníky např. čtverec, obdélník a další nepravidelné obrazce, které 
mají čtyři strany /přímky/, které žák spojí

ZI Formulovat požadavek při vyhledávání na internetu - klíčová 
slova

Snažit se využít dostupné přístroje (počítač, tablet, telefon) 
a s jejich pomocí vyhledávat na internetu třeba školní 
webové stránky, oblíbené písničky atd.



VL

Orientovat se podle pravidelných denních činností. Předměty 
denní potřeby.

Napiš VŽDY JEDNOU KRÁTKOU VĚTOU, jakou činnost 
vykonáváš ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. 
Úkol zašli na mail brichacova@koralekkladno.cz

PŘ

Ukázat na obrázku a pojmenovat části lidského těla, části hlavy. Na svém těle ukazuj a pojmenovávej jednotlivé části 
lidského těla. Do výuky zapoj rodiče. Trénovat můžeš  i na  
internetu https://www.skolasnadhledem.cz/game/1232

HV Seznámit se s českou hymnou. Poslech - https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI.

TV
Vysvětlit pojem turistika a pobyt v přírodě, uvést, jak ovlivňuje 
naše zdraví, zvládat základní techniku chůze a zdolávat přírodní 
překážky

PV Předvést mytí a úpravu vlasů, použít vysoušeč (pokud jej máte)


