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ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky. 
Přepisovat jednoduché texty.

Přepiš do sešitu a rozhodni: včelí me_ (d–t), sladké 
borů_ky (v–f), tenký le_ (d–t), milé dě_če (v–f), ocelový 
řetě_ (z–s)

Online procvičování
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.

ČT Číst s porozuměním, doplňovat do vět vhodná slova. Doplň vhodné slovo do věty

ŘV Porovnávat obrázky a určit rozdíly. Pracovní list

AJ
Procvičovat slovní zásobu - Food (jídlo) Vyber pojem v online pracovním listu  a přiřaď k obrázku. 

Až budeš mít hotovo - vyber tlačítko Finish. Pracovní list 
bude v emailu.

M

M
Písemně sčítat bez přechodu přes základ Žák /popřípadě rodič/ si napíše 5 příkladů pod sebe např.                                                  

25                                                                   43  a sčítá 
od spoda nahoru.

G

Poznat a najít základní tělesa - krychli, kvádr Ve svém okolí bude žák hledat předměty ve tvaru krychle 
a kvádru, např. skříň má tvar kvádru, krabice má tvar 
krychle,....

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed00bac29335
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1184
https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/06/Dvojice-%C5%BEiraf.pdf


VL

Seznámit se orientačně se vznikem a významem prvního 
státu na našem území - Velkomoravská říše. 
Velkomoravská říše (někdy též nazývána Velká Morava) 
vznikla v 9.století našeho letopočtu. Nyní je 21.století, 
takže Velkomoravská říše vznikla zhruba před 12.stoletími. 

Jak vznikla Velkomoravská říše, ti lépe napoví 
prezentace. 

Prezentace

PŘ

Poznat varovné signály. Popsat chování při evakuaci.   
Evakuace je přemístění osob, zvířat a potřebných věcí z 
ohrožených míst do bezpečí. Evakuace se vyhlašuje např. 
při povodni, požáru, zemětřesení, sesuvu půdy nebo při 
havárii v továrně. 

Občané jsou v obci o vyhlášené evakuaci informováni 
prostřednictvím sirén varovným signálem. Říkáme tomu 
Všeobecná výstraha. V odkazu si poslechni všeobecnou 
výstrahu. 

Odkaz

HV
Poznávat hudební nástroje. Pracovní list - hudební nástroje

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

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://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html
https://www.youtube.com/watch?v=-J_IY9RHDqQ
https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Pozn%C3%A1te-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroje.pdf

