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ČJ

ČJ

Tvořit otázky a odpovídat na ně. Psát čitelně a úpravně, 
dodržovat mezery mezi slovy.

K následujícím odpovědím vymysli vhodné otázky: Dnes 
jsem vstával v 8 hodin. Nejraději mám kuřecí řízek s kaší. Líbí 
se mi červená. Moje maminka se jmenuje Jana.  Odpověz na 
otázky celou větou: Co nejraději děláš ve volném čase? Máš 
nějakého domácího mazlíčka? Čteš nějkou zajímavou knížku? 
O čem je?

ČT
Číst s porozuměním krátké příběhy, vyhledávat odpovědi na 
otázky k textu.

Pracovní list (viz mail)

ŘV
Vyhledávat slova, která se rýmují, sestavit jednoduché 
rýmovačky.

Zkus najít dvojice, které se rýmují: míč, stůl, pes, plenka, les, 
kůl, Lenka, klíč

AJ

Procvičování https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?
source=explicitExercise

M

M
Určit jednotky času - den =24 hodin, hodina = 60minut, 
minuta=60sekund, sekunda

Hodiny procvičujte v učebnici na straně 52 - 53, a dále 
skutečný čas na digitálních i ručičkových hodinách. Můžete 
zadávat dětem např. 2 hodiny, kolik je to minut? - 
60+60=120minut,.... 

G
Rýsovat trojúhelníky a vypočítat obvod trojúhelníků s využitím 
sčítání

Trojúhelník má strany např. a=5cm, b=7cm, c=6cm. Obvod 
vypočítáme dle vzorce O=a+b+c, místo písmen dosadíme do 
vzorce čísla O=5+7+6, vypočítáme O=18cm 

ZI Dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s 
výpočetní technikou

Prevence rizik při práci s počítačem, tabletem, telefonem - 
správné sezení, doba strávená u počíče atd.

VL

Seznamovat se a charakterizovat svými slovy  život starých Slovanů. Slované byli lidí, kteří přišli na naše území z Polska a Ukrajiny. S 
příchodem Slovanů skončilo období pravěku a začalo období 
středověku. Shlédni prezentaci a pokus se ústně odpovědět na 
otázku na konci prezentace.

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitExercise


VL

Seznamovat se a charakterizovat svými slovy  život starých Slovanů. 

Prezentace

PŘ
Naučit se důležitá telefonní čísla pro přivolání záchrany. Zopakuj si telefonní čísla na složky záchranného integrovaného 

systému. Telefonní číslo 112 je tísňová linka, která slouží mimo jiné i 
cizincům, kteří se zde domluví cizím jazykem. Nepleť si s tel.číslem 
1212, které bylo nově zřízeno z důvodu výskytu koranaviru v ČR.  

HV
Spojit melodii písně s rytmickým doprovodem řečí těla. Zpívat lidové písničky, doprovázet se hrou na tělo (tleskání, 

pleskání, luskání, dupání).

TV
Hrát pohybové hry v terénu, dbát na správné chování v přírodě.

PV
Konstrukční činnosti - pracovat (se stavebnicí) podle slovního 
návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/prezentace.html

