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ČJ

ČJ

 Určit a přiřadit slova stejného významu, k daným slovům tvořit 
slova opačného významu.

1. Vymysli slova opačného významu: pomalý, ošklivý, 
chytrý, dlouhý 2. Vyber slovo stejného významu: dívka - 
kluk, dítě, holka. pěkný - hezký, ošklivý, smutný. láhev - 
mísa, sklenička, flaška.

ČT Ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu.

PS
Používat hůlkové písmo v doplňovačkách a křížovkách. Vylušti křížovku, slova vypiš do sešitu křížovka

ŘV

Upravovat rytmus dýchání, provádět dechová cvičení. VLÁČEK – Kdo nejdéle vydrží „houkat“ - čichánína jeden 
dlouhý nádech vyslovujeme hůůůů.
SVÍČKA – Lehce foukáme do plamínku - plamínek tancuje. 
Silně - sfouknutí plamínku. ZÁVODY - vyrob si z papíru 
malou kuličku, a zkus jí co nejrychleji odfouknout, kdo 
bude nejrychlejší?

AJ
Procvičovat otázku Jak se máš? ( How are you?) a umět na ni 
odpovědět ( I am fine, Not too bad..) Seznámit se slovní zásobou.

Song

M
M

Násobit a dělit č. 5 Procvičovat na straně 66. Vypočítat příklady na straně 66 
cvičení 4. Pokud máte možnost, prosím o zaslání 
některých úkolů, které procvičujete, na adresu: 
sipkova@koralekkladno.cz, děkuji

G Rýsovat kruh kružítkem Rýsovat kruhy kružítkem různě velké

https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA


VL

Určit na hodinách čtvrt hodinu. Pokud je dlouhá ručička na čísle 3, říkáme že je to čtvrt 
hodina. S dopomocí rodičů trénuj na ručičkových hodinách 
určování čtvrt hodiny. 

PŘ

Objasnit, jak se mohou běžné nemoci přenášet. Popsat, jak 
můžeme nemocem předcházet. 

K přenosu nemocí dochází kapénkami při kýchání a 
kašlání, kontaminovanou vodou a potravinami nebo krevní 
cestou.  Nemocem je lepší předcházet, než-li je léčit. 
Tomu se říká prevence. Ve spolupráci s rodiči se pokus 
vyřešit PS str. 22/cv. 4

VV
Při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových 
vjemů a prožitků - příroda na jaře.

Při procházce si zkus všímat přírody kolem sebe a nakresli 
obrázek na téma příroda na jaře.

HV Rozlišit zvuky kolem sebe - zvuky doma a venku. Poslechni si zvuky, zapiš odpovědi a zkotroluj si je na 
konci videa

TV

Zvládat dle svých individuálních možností základní techniku běhu, 
skoku do dálky a hodu míčkem.

Při procházce v přírodě vyzkoušej krátký běh, skok z místa 
a hod šiškou na strom. 

PV

Vybrat vhodné potraviny a určit jejich skladování Při běžném nákupu zapojte děti do hledání potravin ,které 
chcete koupit, pokud to zvládnou mohou. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJvOPEX_CV4
https://www.youtube.com/watch?v=RJvOPEX_CV4

