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Jméno:

Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ
Doplňovat čárku nad samohlásku ve slově, 
vysvětlit různý význam slova.

Opiš a oprav chyby: krává, vóda, mleko, vána, krasa, máso, pés, koló

Online cvičení

ČT
Číst s porozuměním, doplňovat do vět vhodná 
slova.

Doplň vhodná slova

PS
Přepisovat jednoduché texty. Přepiš do sešitu: Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. 

Na den dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den 
dětí má upozornit na práva a potřeby dětí.

ŘV
Rozpoznávat co se kde změnilo. Pracovní list

AJ
Procvičovat krátké rozhovory - představit se, 
sdělit svůj věk, zeptat se na jméno. 

M
M

Násobit a dělit číslem 5, řešit slovní úlohy s 
násobilkou a dělením č. 5

Procvičovat na straně 67 - 68. Vypočítat příklady na straně 67 cvičení 2. 
Pokud máte možnost, prosím o zaslání některých úkolů, které 
procvičujete, na adresu: sipkova@koralekkladno.cz, děkuji

G Poznávat a určovat obdélníky, čtverce, 
trojúhelníky a kruhy ve svém okolí

Např. žák řekne skříň - obdélník, okno - čtverec, stůl - kruh,....

VL

Určit na hodinách tři čtvrtě hodiny. Pokud je dlouhá ručička na čísle 9, říkáme, že je tři čtvrtě hodiny.  S 
dopomocí rodičů trénuj na hodinách určování tři čtvrtě hodiny.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1073
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1184
https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/06/Dvojice-%C5%BEiraf.pdf


PŘ

Vysvětlit rozdíl mezi úrazem a nemocí. 
Vyjmenovat některé druhy úrazů. Popsat postup 
při ošetření drobného úrazu. 

Nemoc, je stav, který nemocnému člověku způsobuje nějaké potíže. 
Úraz je porucha zdraví způsobena vnější příčinou. Úraz je např. pád ze 
stromu (ze schodů, ze střechy), zakopnutí, uklouznutí na ledu, poranění 
ostrým předmětem (nožem, drátem, plechem), popálenina (např. 
popálení ohněm, vroucí tekutinou, elektřinou). Vyber si jeden úraz a 
třemi krátkými větami napiš, jak úraz ošetříš. Úkol zašli na 
brichacova@koralekkladno.cz. Děkuji.

VV
Nakresli, jak by vypadal Den dětí, kdyby si ho 
pořádal/a ty. Co by nesmělo chybět? 

HV Poznávat hudební nástroje. Pracovní list

TV
Hrát pohybové hry v přírodě. Jaké soutěže a úkoly bys vymyslel/a na Den dětí? Zkus si je splnit 

během procházky do přírody.

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Pozn%C3%A1te-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroje.pdf

