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ČJ

ČJ
Dodržovat pořádek slov ve větě, z daných
slov utvořit větu.

Uspořádej věty: 1. nové tričko Martin má. 2 . řízek K obědu 
bude. 3. po silnici Auto rychle jede. Vytvoř věty s danými 
slovy: maminka, kuchař, hodiny, počítač

ČT
Přednést zpaměti krátkou básničku Na jaře, když slunce svítí,

objeví se první kvítí.
Narcisy a tulipány,
zdobí žlutě všechny brány.

PS
Opsat krátkou jarní básničku.

ŘV
Hrát slovní hry, procvičovat paměť. Hrát známe hry: slovní fotbal, "babička jela do Afriky a 

zabalila si...."

AJ
Procvičovat známá slovíčka, sestavovat věty (barvy, číslovky 1 - 20, 
slovesa, zvířata,rodina).

Přeložit do sešitu: Mám rád modrou.(I like...). zelená, 
červná, kočka, tatínek, sestra. Procvičení číslovek: https:
//www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

M
M

Násobit a dělit číslem 4, odříkávat násobky čísla 4 Procvičujte příklady v učebnici na straně 60 - 63, opět 
upozorňuji na to, aby dítě počítalo maximálně 5 příkladů 
denně.

G Rýsovat libovolné trojúhelníky Malovat a později rýsovat jakékoliv trojúhelníky

ZI Základy telefoního hovoru - zavolejte někomu z příbuzných (babička, 
děda, teta,....)



VL

Rozlišovat dny pracovní a dny volna. Týden má 7 dní. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek jsou 
dny pracovní. Sobota a neděle jsou dny volna. Říkáme 
jim také víkend. Zopakuj si tyto pojmy - pracovní dny, dny 
volna.

PŘ

Ukázat a pojmenovat na modelu vnitřní orgány a jednoduchým 
způsobem popsat jejich funkci.

Srdce je orgán, který pumpuje krev do celého těla. Plíce 
jsou párový orgán, který našemu tělu obstarává kyslík. 
Ve spolupráci s rodiči se pokus vyřešit kvízy. Odkaz na 
kvízy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046 https:
//www.skolasnadhledem.cz/game/3047

HV Správně vyslovovat, zpívat lidové písničky.

TV

Chodit či běhat po vyznačené trase v terénu, vykonávat různé 
pohybové úkoly.

Chodit na procházky, hrát různé hry v lese a v přírodě ( 
házení šiškou na cíl, hledání přírodin, skákat po jedné 
noze/žabáky, zazpívat písničku o lese).

PV
Pěst. práce: řídit se zásadami správné zálivky, péče o pokojové 
rostliny


