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ČJ

ČJ

Sestavit větu ze slov, stanovit pořádek slov ve větě, vyhledat slovo, 
které do věty nepatří.

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. Které 
slovo do věty nepatří? Mám nový telefon zítra. Na louce 
kvete zloděj sedmikráska. Zítra bude venku doma pršet.

ČT

Přednést zpaměti krátkou básničku. Na jaře, když slunce svítí,
objeví se první kvítí.
Narcisy a tulipány,
zdobí žlutě všechny brány.

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

AJ

Překlad známého textu v učebnici V Uč s.172 - zeleně označený text -  si vyber dle svého 
výběru 3 věty, které přelož do českého jazyka. Věty 
(anglicky napsané a česky napsané) mi prosím pošli do 
emailu jencikova@koralekkladno.cz 

M

M
Určování času na celé hodiny, půl, čtvrt a třičtvrtě hodiny. Procvičujte v učebnici na straně 52 - 53, opět upozorňuji 

na to, aby dítě dělalo matematiku tak, abyste ho 
nepřetěžovali. 

G
Rýsovat libovolné trojúhelníky Malovat a později rýsovat jakékoliv trojúhelníky

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



VL

Pravěk (bydlení, předměty denní potřeby, oblékání, způsob obživy). 
Pravěcí lidé žili v tlupách v jeskyních, později v chýších. Živili se 
lovem zvěře (zajíc, lišky, sobi, nosorožci, mamuti) a sběrem 
(lesních plodů, kořínků rostlin). Oblékali se do kožešin ze zabité 
zvěře. Maso zpracovávali nad ohněm. Věda zabývající se studiem 
pravěku se nazývá archeologie. 

Shlédni prezentaci na tomto odkazu https://skolakov.
eu/vlastiveda/4-trida/pravek/starsi-doba-
kamenna/prezentace.html    Po shlédnutí prezentace se 
pokus ve spolupráci s rodiči vyluštit kvíz.   Odkaz na kvíz  
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/starsi-
doba-kamenna/opakovani/prirazovani.html

PŘ
Seznámit se s obsahem lékárničky. Ve spolupráci s rodiči si prohlédni vaši domácí lékárničku. 

Co vše obsahuje? Jak zacházíme s obsahem lékárničky? 
Co musíme kotrolovat? Vylušti kvíz. http://rysava.
websnadno.cz/prvouka_2.roc/uraz_nemoc1.htm

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


