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ČJ

ČJ

Určit začátek a konec věty, počet slov ve větě, počet písmen ve 
slově. Provádět doplňovací cvičení - u, ú, ů.

Pracovní list (viz mail)

Procvičování u,ú,ů

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

PS

Opisovat slova a věty. Správně seřadit slova ve větách. Sestav správně věty a napiš je: 1. k šla Červená 
karkulka babičce.   2. na vozila ocase Liška Budulínka.     
3. Princ koníka Bajaja chytrého měl.   4. perníček 
uloupnout chtěl Jeníček.         

ŘV
Tvořit slova na danou hlásku, slabiku. Vymysli alespoň 5 slov začínající na písmeno: E, M, S, 

Z Vymysli alespoň 3 slova začínající na slabiku: PO, 
KO, TA 

AJ
Procvičovat osobní zájmena  - she, he, it, I, you, they, we. 
Používat sloveso být - am,  is, are.

Přeložit do sešitu AJ: Já jsem - I am. On je - He is. Ona je 
- She is. My jsme - We are.

M
M

Zvládat s názorem vyjmenovat řadu násobků čísla 5 Procvičovat na straně 64 - 65. Pokud máte možnost, 
prosím o zaslání některých úkolů, které procvičujete, na 
adresu: sipkova@koralekkladno.cz, děkuji

G Malovat kruh Malovat kruhy různě velké

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por


ZI
Klíčová slova pro vyhledávání na internetu Vyhledej na internetu telefonní číslo na ředitelku.

VL

Určit na hodinách půl hodinu. Pokud je na ciferníku dlouhá ručička na čísle 6, říkáme 
že je to půl hodina. S dopomocí rodičů trénuj určování půl 
hodiny. 

PŘ

Vyjádřit svými slovy pojmy zdraví, nemoc, prevence. Vyjmenovat 
běžné nemoci. 

Zdraví je stav našeho těla, když nejsme nemocní. Nemoc 
je opak zdraví. Nemoci se také říká choroba či 
onemocnění. Prevence je vše, co děláme proto, abychom 
nebyli nemocní. Napiš pět příkladů nemocí, které znáš. 
Pošli na mail brichacova@koralekkladno.cz 

VV
Vyjádřit kresbou zážitky a vzpomínky. Nakresli obrázek podle toho, co děláš teď s rodiči doma 

nejraději.

HV
Propojit vlastní pohyb s hudbou. Zkus si pustit oblíbenou písničku a zatančit si. Rozlišuj 

rychlý tanec a pomalý tanec podle rytmu hudby. 

TV
Vyjmenovat základní atletické disciplíny, uvést konkrétní 
příklady.

PV

Pokusit se zhotovit skládanku z papíru Jednoduché skládanky: čepice, lodička, parník, nebe 
peklo ráj a další které znáte. Nejlepší je měkký novinový 
papír, nebo papír z letáků. Pokud máte možnost pošlete 
mi foto na klvanova@koralekkladno.cz 


