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ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky. 
Seznámit se s Pravidly českého pravopisu (online).

1.Opiš a doplň: činná so_ka, zlatá ry_ka, slu_ka od banánu, 
sbírá hří_ky, zdravé zou_ky, horká polé_ka, pohodlná 
poho_ka, tvarohová bábo_ka, vlašto_ky odlétly

Zkus vyhledat pravidlo pro psaní tvrdých a měkých souhlásek 
(i/y) - Pravidla českého pravopisu - online

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

Čtení s porozuměním

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 slovní zásobu Vyzkoušej si pexeso-zvířata

M

M
Řešit slovní úlohy na sčítání a odčítání Učebnice strana 12

G
Nakreslit a narýsovat kruh Učebnice strana 83

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitExercise


VL

Seznamovat se orientačně s hospodářským a kulturním 
rozvojem Českého státu za vlády Karla IV.

Karel IV. (čti Karel čtvrtý) byl náš nejvýznamější panovník. Byl 
český král a císař Svaté říše římské. Někdy je též označován 
jako Otec vlasti. Zasloužil se o stavbu hradu Karlštejn, založil 
Karlovy Vary, nechal postavil Karlův most a mnoho dalších 
staveb.  Shlédni video o Karlu IV.
Video

PŘ

Vyprávět podle obrázků správné nebo nevhodné chování 
chodců na ulici. 

Jak správně se správně chovat jako chodec, je vždy dobré si 
připomenout. Shlédni prezentaci. 

Prezentace

HV
Umět spojit melodii písně s rytmickým
doprovodem řečí těla.

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
Samostatně umýt a utřít nádobí snažit se samostatně umýt vhodné předměty (vzhledem k 

bezpečnosti)

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/pravidla-pro-chodce-a-cyklistu/bezpecnedoskoly.htm

