
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Březen 1 úkol v čítance  

Březen v pranostikách 1 úkol v čítance  

Co všechno musí udělat jaro úkol na počítači  

Hra 1 povolání  

Kdy je na světě nejkrásněji 13 úkolů v čítance  

Breptavá 3 úkoly v čítance  

Nauč se a říkej báseň zpaměti  

Jak Neználek skládal verše 3 úkoly v čítance  

Jak se Kocourkovští starali… 5 úkolů v čítance  

Jak jsme zasadili první kytku 5 úkolů v čítance  

Čekanka úkol na počítači  

Smetanově bílé sluchátko 4 úkoly v čítance  

 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednes jazykolamu a básně: ________________      Hlasité čtení: _____________________ 



Březen 

1) Podle čeho se mohou jmenovat ostatní měsíce v roce? 

Březen v pranostikách 

1) Zjisti u pranostik se jménem, kterých dnů se týkají. 

Kdy je na světě nejkrásněji 

1) Co se psovi na jaru líbilo? 2) Co se jiným zvířatům na jaru nelíbilo? 

3) Co se na jaru líbí či nelíbí tobě? 4) Co je na létě příjemné? Z čeho můžeš mít v létě radost? 

5) Co se na létě nemusí zvířatům nebo lidem líbit? 

6) Namaluj obrázky dvou krajů, kterými projížděl Vořech na výletě. 

7) Najdi v textu pět znaků podzimu. 8) Co se ti na podzimu líbí a co nelíbí? 

9) Napiš si do deníku, co je to strniště a co sednice. 10) Jak se točí hlava jako čamrda? 

11) Najdi deset slov souvisejících se zimou. 12) Co tě na zimě baví a co se ti nelíbí? 

13) Které roční období máš nejraději a proč? 

Breptavá 

1) Nauč se zpaměti jednu sloku s jazykolamem. 2) Rychle a bez přeřeknutí sloku přednes. 

3) Slova i s jejich významem zapiš do deníku (Vyřídilka, Popokatepetl). 

Jak Neználek skládal verše 

1) Zkus vymyslet a napsat rým ke slovu kytka. 2) Vymysli rým ke slovu slunce. 

3) Proč se Všeználkovi nelíbily verše napsané o něm? 

Jak se Kocourkovští starali o své hospodářství 

1) Co vyváděli Kocourkovští v povídce z loňské čítanky? 

2) Vysvětli rčení: „Děláte to jako v Kocourkově.“ 3) Dá se sůl pěstovat? 

4) Byly kopřivy pošlapané méně, když čtyři siláci nesli starostu na žebříku? 

5) Zapiš si do deníku, odkud se získává sůl? 

Jak jsme zasadili první kytku 

1) Najdi v textu a přečti, proč byl Jirka smutný. 2) Jak bys vylepšil nové sídliště? 

3) Jakou barvu má čekanka, kde roste a kdy kvete. Nakresli si ji do deníku. 

4) Zapiš si postup, jak bys přesazoval kytku. 5) Na co se nesmí po přesazení zapomenout? 

Smetanově bílé sluchátko 

1) Správně opiš latinský název mšice. Co o nich víš? 2) Najdi a napiš názvy šesti barev. 

3) Zapiš jména jiných škůdců ze zahrad a polí. 

4) Vymysli jméno pro zahradníka. Ve dvojici sehrajte telefonický hovor, ve kterém 

zahradníka požádáš o pomoc v boji proti některému škůdci rostlin. 


