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ČJ

ČJ

Poznávat a určovat druhy vět. Tvořit věty oznamovací, tázací a 
rozkazovací. Dodržovat pořádek slov ve větě.

1. Druhy vět - určování

2. Vymysli a napiš do sešitu dvě věty oznamovací, dvě věty tázací a 
dvě rozkazovací.

ČT
Číst jednoduché texty - určit začátek a konec věty, počet slov ve 
větě.

1. Opiš věty, urči počet slov a označ začátek a konec věty: 
Včera bylo venku krásně. Lukáš si vzal míč a šel ven. Může jít 
Lenka se mnou? Kupte si zmrzlinu. Kolik stojí zmrzlina? 

PS
Kontrolovat a opravovat vlastní písemný
projev, pracovat s chybou.

Oprav chyby: Lukas si vzal mic a sel ven. Múze jít Lénká se mnou? 
Kupte si zmrlinů. 

ŘV Seřadit obrázky podle časové posloupnosti. Pracovní list (viz mail).

AJ
Procvičovat slovní zásobu (rodina, barvy, čísla, zvířata, jídlo..). Slovíčka - procvičení

M
M

Procvičovat násobky čísel 1 - 5 Odříkávat násobky a psát si k nim příklady:  2=1.2, 4=2.2, 6=3.2,.... 
To samé u násobků č. 1,3,4,5

G Určit podle namalovaného obrázku geometrický obrazec Vyhledat si na internetu různé obrázky a určovat na nich čtverec, 
obdélník, troúhelník - např.domeček

ZI Vyhledat nástroj kalkulačka - vyzkoušet běžné funkce

Při práci můžete využít PC, tablet nebo mobilní telefon

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php


VL

Přečíst čas na digitálním displeji. Na digitálním displeji je čas zobrazován číslicemi. Čas můžeš 
trénovat na odkazu. 

Určujeme čas

PŘ

Popsat své chování ve škole, při sportu, při cestování. Tvé chování ve škole, při sportu či při cestování musí být vždy 
zodpovědné. Vyber si jednu oblast (ve škole, při sportu, při 
cestování) a napiš třemi krátkými větami, jak se budeš chovat. 

VV
Při tvorbě vycházet ze svých zrakových vjemů, prožitků a 
fantazie.

Namaluj svou oblíbenou pohádkovou postavu.

HV Zazpívat zpaměti vybrané písně. Zazpívej zpaměti známé lidové písničky. Kvíz

TV
Provádět pohybové aktivity rozvíjející sílu. Vyzkoušej si cviky, které rozvíjejí sílu - dřepy, kliky, sklapovačky.

PV Umít a úpravit si vlasy

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

