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ČJ

ČJ

Určit začátek a konec věty, počet slov ve větě, počet písmen ve 
slově. Poznávat vlastní jména, psát je s velkým počátečním 
písmenem.

Pracovní list (viz mail)

Vlastní jména

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

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 slovní zásobu -Food (jídlo) Tímto odkazem začni - Food 

Procvičování - klikni na správný obrázek

M

M
Měřit a zapisovat délku v metrech a centimetrech, odhadovat 
délku  různých předmětů

Nechte žáka měřit různé předměty a zapisovat naměřenou 
délku, např. stůl - 1m /metr/ a 20 cm /centimetrů/. Pokud máte 
možnost, prosím o zaslání některých úkolů, které procvičujete, 
na adresu: sipkova@koralekkladno.cz - děkuji

G
Nakreslit a narýsovat kruh s daným středem Nejprve kreslit kruhy různě velké a později rýsovat 

kružítkem. Rýsuje tak, že si udělá bod /střed/ a ze středu 
narýsuje kruh. 

ZI Komunikovat pomocí internetu, či jiných běžných komunikačních 
zařízení

Víš co je skype, mesenger, whats up???

VL

Pověst o Krokovi a jeho dcerách Co se stalo v Čechách po smrti praotce Čecha? V 
Čechách se vlády ujal vojvoda Krok. Shlédni odkaz.  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Jm%C3%A9na+obecn%C3%A1+a+jm%C3%A9na+vlastn%C3%AD#selid
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php


VL

Pověst o Krokovi a jeho dcerách

Odkaz

PŘ
Režim dne, účelně plánovat práci i záliby. Nakresli, jak vypadá tvůj den (co děláš dopoledne a co 

děláš odpoledne).  Připomeň si tyto dva pojmy 
dopoledne, odpoledne. Jaké to jsou části dne? Obrázek 
zašli na brichacova@koralekkladno.cz

HV
Vyjádřit charakter poslouchané hudby
a emocionální prožitek pohybem.

Zkus si pustit oblíbenou písničku a zatančit si. Rozlišuj 
rychlý tanec a pomalý tanec podle rytmu hudby. 

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

TV
Vyjmenovat základní atletické disciplíny, uvést konkrétní příklady.

PV
Pokusit se o úpravu nehtů na rukou, použít manikůru

https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2

