
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Duben úkol na počítači  

Vajíčka úkol na počítači  

Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy? 4 úkoly v čítance  

Přijde jaro, přijde 3 úkoly v čítance  

Hra 1 povolání  

Modrá úkol na počítači  

Ptám se, ptám se, pampeliško 2 úkoly v čítance  

Jak pampeliška roste 3 úkoly v čítance  

Rybář úkol na počítači  

Kde je voda doma 1 úkol v čítance  

Voda úkol na počítači  

Rada 3 úkoly v čítance  

Rybářská pohádka 5 úkolů v čítance  

Vodník úkol na počítači  

Hra 1 povolání  

Vodník 2 úkoly v čítance  

Případ s havlovickým vodníkem 3 úkoly v čítance  

Hra 1 povolání  

Kopaná 5 úkolů v čítance  

To byla rána! 1 úkol v čítance  

Hádanky úkol na počítači  

Kouzelná flétna 2 úkoly v čítance  

 

 

Přednes básně: _____________________      Hlasité čtení: ____________________________ 



Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy? 

1) Jak prožíváš Velikonoční pondělí? 2) Jsou Velikonoce každý rok ve stejnou dobu? 

3) Kdy se letos slaví Velikonoce? 4) Vyhledej, zda jsou Velikonoce po prvním jarním úplňku. 

Přijde, jaro, přijde 

1) Rozhodni, kdo je hroznýš královský. 2) Co bylo ve velkém černém pouzdře? 

3) Které jiné druhy motýlů znáš? 

Ptám se, ptám se, pampeliško 

1) Co jsou „oči“ pampelišky. 2) Jak se správně nazývá petrklíč a jak vypadá? 

Jak pampeliška roste 

1) Jak se také nazývá pampeliška? 2) Podívej se, zda má pampeliška listy do tvaru hvězdy. 

3) Do deníku si zapiš, jaké znáš další luční květiny. 

Kde je voda doma 

1) Splň pět úkolů testu. 

Rada 

1) Přečti názvy některých ryb. 2) Názvy ryb seřaď podle abecedy a napiš do deníku. 

3) Jednu rybu si vyznač a zapiš si k ní z encyklopedie některé údaje. 

Rybářská pohádka 

1) Co znamená pro rybáře, když mu poskočí splávek? 

2) Nakresli, co vše bylo v řece a nepatřilo tam. 3) Vymysli, jak by příběh mohl pokračovat. 

4) Jedním slovem napiš, jaký byl pan Karásek. 5) Jak by ses zachoval, kdybys chytil kapříka. 

Vodník 

1) Nakresli vodníka a jeho bydliště. 2) Vyber si jinou postavu, podle osnovy ji popiš.  

Případ s havlovickým vodníkem 

1) Přečti všechny příznaky vodníkovy nemoci. 2) Jaké léčení doktor vodníkovi doporučil? 

3) Kdo vyprávěl celý příběh a komu? 

Kopaná 

1) Jakým sportům se v létě věnuješ? 2) Která je nejoblíbenější míčová hra? 

3) Zapiš si názvy fotbalových klubů. 4) Co znamená anglické slovo „football“? 

5) Jaká jsou pravidla fotbalu? Seznam s nimi spolužáky. 

To byla rána 

1) Zapiš si názvy tří míčových her. K jedné nakresli obrázek. 

Kouzelná flétna 

1) Kolikátý měsíc v roce je květen? Je to jarní nebo letní měsíc? 2) Jak ho nazývá básník? 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 


