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ČJ

ČJ

Doplňovat čárky nad samohlásky ve slovech, rozlišovat krátké a 
dlouhé samohlásky. 

1. Opiš a doplň e/é: kol_je, tr_n_rka, p_s, l_to, ml_ko, v_slo, kr_m, 
nal_vá, m_d, c_sta

Vyhledej ve slovech  dlouhé samohlásky

ČT
Číst krátké texty s porozuměním a odpovídat na otázky k textu. Čtení s porozuměním

PS
Psát slova a věty s dlouhými a krátkými samohláskami. Opiš: Já mám rád rajskou omáčku. Paní učitelka nám dala úkol. Pes 

štéká na kočku a běhá kolem domu.

ŘV
Provádět artikulační cvičení. Udělat “bouličku” – zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří. "Klapat” 

jazykem (koník). Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho 
zploštit. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

AJ

Procvičovat známá slovesa  "like", "give", "have", "want". 
Sestavovat věty. Opakovat otázku "How are you?", umět 
odpvědět.

Přelož: Mám rád modrou. Já mám psa. Já chci kočku. Dej mi 
zelenou. 

How are you? song

M
M

Pamětně sčítat a odčítat čísla bez přechodu i s přechodem 
desítky; kontrolovat výsledek zkouškou

Můžete procvičovat dle učebnice na stranách 26 - 30

G Rýsovat úsečky dle dané délky, bod náležející a nenáležíjící 
úsečce

Opakovat dle učebnice na straně 92 - 93.

ZI Pracovat s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
dospělého

Snažit se využít volně dostupné programy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/kratke-a-dlouhe-samohlasky/cviceniB1.htm
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por
https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA


VL

Seznamovat se s různými způsoby života a bydlení dříve a 
dnes.

Způsob života dříve a dnes je velmi rozdílný. S dopomocí rodičů 
hledej obrázky na internetu.  Do wordu či mailu zkopíruj obrázky TŘÍ 
VĚCÍ, jak vypadaly dříve a jak vypadají dnes. Úkol pošli  na mail 
brichacova@koralekkladno.cz děkuji.

PŘ

Seznámit se s pojmy zlozvyk, závislost, kouření, alkohol, drogy 
a jejich dopad. Odmítat návykové látky. 

Zlozvyk je jinými slovy špatný návyk. Závislost je stav, kdy si člověk 
neumí představit svůj život bez věci či situace, kterou potřebuje, nebo 
si myslí, že ji potřebuje. Závislost na kouření (cigaretách), alkoholu, 
drogách je nezdravá a může ohrožovat na životě. Co vše může 
způsobit závislost, ti napoví video. Ve spolupráci s rodiči shlédni 
video. 
Video

HV Umět spojit melodii písně s rytmickým
doprovodem hry na tělo.

Zpívat oblíbené písničky a doprovázet se hrou na tělo do rytmu. 
(tleskání, dupání, pleskání na stehna,luskání..)

TV

Sledovat zdroje informací o pohybových
aktivitách a zajímat se o aktuální sportovní
dění v ČR.

Vyhledej na internetu sportovní zprávy. Které sportovní události se 
konají?

PV
Zdůvodnit dodržování osobní hygieny vlastního těla

https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

