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Text Co splnit Kontroloval 

Červen úkol na počítači  

Přemýšlejte – uhodnete 2 úkoly v čítance  

Lesní studánka 2 úkoly v čítance  

Lesní potok 2 úkoly v čítance  

Les 2 úkoly v čítance  

Kolik roků má strom 1 úkol v čítance  

Na houbách 4 úkoly v čítance  

O neděli 10. června, kdy Emil… 4 úkoly v čítance  

Ostrov pokladů 2 úkoly v čítance  

Jak Mach a Šebestová jeli… 3 úkoly v čítance  

Dopis 2 úkoly v čítance  

Díky, léto úkol na počítači  

Léto 3 úkoly v čítance  

A byly zase prázdniny 6 úkolů v čítance  
 

Mé čtenářské dovednosti – v čem jsem se za školní rok zlepšil, co umím lépe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přemýšlejte – uhodnete: 
1) Všimni si obrázku, který pomůže vyluštění hádanky. 
2) Do deníku sestav dvě podobné hádanky. 

Lesní studánka 
1) Báseň zarecituj zpaměti. 2) Přednes jinou báseň básníka Josefa Václava Sládka. 

Lesní potok 
1) Do deníku zapiš, co se v lese nesmí dělat. K pravidlům nakresli obrázky – symboly. 
2) Zapiš všechno, čím les lidem prospívá. 

Les 
1) Co všechno dává lidem les? 2) K čemu potřebují lidé dřevo? 

Kolik roků má strom? 
1) Co všechno se dá vyčíst z letokruhů? 

Na houbách 
1) Vypiš názvy stromů, podtrhni stromy listnaté. 2) Vypiš názvy hub, škrtni jedovaté. 
3) Jazykolamy přečti nahlas ostatním spolužákům. 4) Vylušti čtyři přesmyčky. 

O neděli 10. června, kdy Emil vytáhl Idičku na vlajkový stožár 
1) Proč Lina chtěla, aby maminka někam zavřela Emila? 2) Kdo byl starší, Emil, nebo Ida? 
3) Byl to dobrý nápad vytáhnout Idu na stožár? Co by se mohlo stát, kdyby mašle praskla? 
4) Jak celý příběh v knize skončí? 

Ostrov pokladů 
1) Mohl kluk z jabloně vidět obrázek v čítance? 2) Pohybují se tato zvířata volně v krajině? 

Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny 
1) Co mohla Šebestová vymyslet, aby Mach jel s rodiči do Itálie a zároveň s Šebestovou 
k babičce a dědovi? 2) Jak příběh pokračoval? 3) Co by sis přál, mít kouzelné sluchátko? 

Dopis 
1) Najdi, kterou část věty z dopisu Hurvínek přeskočil. 
2) Dej dohromady celý dopis Máničky a napiš ho do deníku. 

Léto 
1) Jakými dary tě obdarovává příroda v létě? 2) Kde všude se můžeš koupat? 
3) Víš, že o prázdninách musíš dbát víc než kdy jindy na svou bezpečnost? Proč? 

A byly zase prázdniny 
1) Co je to „spát pod širákem“? 2) Do které třídy půjde po prázdninách Petr a do které Hanka? 
3) Zhodnoť nápad Hanky. 4) Kde bydlí tvůj dědeček a babička? 
5) Proč mohou být pěkné prázdniny u prarodičů? 6) S týmem si zahrajte hru na paměť. 


