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ČJ

ČJ

Opakování - ovládat pravopis měkkých a tvrdých souhlásek. Vypiš do sešitu všechny tvrdé a měkké souhlásky.

Online cvičení

ČT Číst poezii přiměřenou svým schopnostem. Pracovní list (viz mail)

ŘV

Reprodukovat slyšenou pohádku. Poslechni si pohádku, zkus převyprávět děj a popsat hlavní 
postavy. 

Pohádka

AJ

Procvičovat slovní zásobu - Family /rodina Otevři si online procvičování - pokud si nejsi jistý/á, otevři slovník 
na internetu, učebnici -vzadu slovníček.

Vyber 1 možnost -Family 

M

M
Určit čas s přesností na čtvrthodiny, měřit čas na hodinkách, 
případně na stopkách, odhadovat čas

Procvičujte průběžně během dne

G
Vypočítat obvod trojúhelníka 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.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=02.+M%C4%9Bkk%C3%A9+a+tvrd%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani.php


VL

Pověst o praotci Čechovi.  Pověst je historický příběh. Má skutečné 
konkrétní jádro (postavu, událost, místo). Ostatní může být vymyšlené.

Prvním vládcem slovanských kmenů na našem území byl praotec 
Čech. Na youtubu shlédni video o praotci Čechovi. 

Odkaz

PŘ
Rozlišit etapy lidského života. Člověk se vyvíjí od narození do smrti. Tři hlavní etapy lidského života 

jsou: 1.dětství a mládí 2. dospělost 3. stáří. V každé etapě života máme 
jiné zájmy. Z rozhovoru s rodiči, event. s prarodiči porovnej jaké máte 
rozdílné zájmy. 

HV
Dokázat v klidu vyslechnout kratší symfonické nebo nástrojové 
skladby.

Pouslouchat v klidu skladby, relaxovat. Poslech

TV
Provádět pohybové aktivity rozvíjející rychlost a vytrvalost. Během procházky v přírodě se zkus proběhnout, a měnit rychlost 

(rychlé starty a volnější klus). 

PV
Konstrukční činnosti - zvolit si druh stavebnice, dle fantazie 
sestavit vlastní výrobek ze stavebnice

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

