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ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky.  
Používat hůlkové písmo v doplňovačkách a křížovkách.

1. Prezentace (viz mail) 2. Rozhodni, která z dvojice je správně: (př. 
had/hat - hodně hadů) lev/lef, batoch/batoh, trupka/trubka, labuď/labuť, 
hřip/hřib, obraz/obras  3. Vylušti křížovku, slova vypiš do sešitu

křížovka

ČT
Ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu.

ŘV

Upravovat rytmus dýchání, provádět dechová cvičení. VLÁČEK – Kdo nejdéle vydrží „houkat“ - na 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 vazbu There is (Tam je.. ), there are (Tam 
jsou..).

Pokud zvládneš, pošli mi 2 věty s vazbou "There is, There are " na email 
Jencikova@koralekkladno.cz - Rozhlédni se u sebe v pokoji, nebo v Tvé 
aktovce (např. There is a pencil. There are windows)

There is, There are - shlédnout video

M

M
Měřit a zapisovat váhu v kilogramech a gramech, 
odhadovat hmotnost čehokoliv

Nechte žáka vážit různé množství a zapisovat naměřenou hmostnost, 
např. mouka - 1kilogram, sůl - 200 gramů,.... Pokud máte možnost, prosím 
o zaslání některých úkolů, které procvičujete, na adresu: 
sipkova@koralekkladno.cz - děkuji

G
Nakreslit a narýsovat kružnici s daným středem a 
poloměrem

Nejprve kreslit kružnice různě velké a později rýsovat kružítkem. Rýsuje 
tak, že si udělá bod /střed/, do kružítka si podle pravítka naměří např, 4 cm 
a ze středu narýsuje kružnici. 4cm je půlka kružnice, čili poloměr.

http://cviceni.testy.sweb.cz/krizovky/stajenkou/kriz504.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko&fbclid=IwAR2nTYdLXxb3Z9DK38WWRxdgXCFQ4GjDvOLBZW-tNkJFn64Ni_ePEUh03zc


VL

Pověst  O Libuši Co se stalo v Čechách po smrti Kroka? Vlády se ujala jeho nejmladší 
dcera Libuše. Jak vládla? Jaké řešila spory? Jak si našla manžela? 
Shlédni video. 
Video

PŘ

Seznámit se s druhy mimořádných situacích ohrožujících 
život. 

Mimořádné situace, jsou takové situace, které ohrožují život, zdraví a 
majetek obyvetel nebo životní prostředí. Je to např. povodeň, zemětřesení, 
vichřice, rozsáhlé požáry, přemnožení škůdců, válka apod. Mimořádná 
situace je také nyní pandemie coronaviru v ČR. Popřemýšlej, jak se nyní v 
době pandemie chovat zodpovědně?

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

VV
Tvůrčím způsobem využívat svoje
zkušenosti, zážitky, zrakové, sluchové a
hmatové vjemy a prožitky - příroda na jaře.

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

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
Při běžném nákupu vybrat a nakoupit vhodné potraviny, 
určit jejich skladování

https://www.youtube.com/watch?v=CoLoiXx0U4Y&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=RJvOPEX_CV4

