
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Květen úkol na počítači  

Jen mít oči k vidění 2 úkoly v čítance  

Včely úkol na počítači  

Up a babička Motyčka 2 úkoly v čítance  

Kulatý svět 2 úkoly v čítance  

Rostliny, které nám pomáhají úkol na počítači  

Zelenina úkol na počítači  

Sedmikráska 3 úkoly v čítance  

Hra 1 povolání  

Malý zahradník úkol na počítači  

Řetízek 1 úkol v čítance  

Rostliny a živočichové úkol na počítači  

Tátova sbírka 3 úkoly v čítance  

Co kdo sbírá 1 úkol v čítance  

Jak začal pes kamarádit s člověkem čtení podle rolí  

Psí schůzka 4 úkoly v čítance  

Hádanka 3 úkoly v čítance  

Kočka a myši 3 úkoly v čítance  

Jak uvažují zvířata 1 úkol v čítance  

Pacičkův kůň 4 úkoly v čítance  

Doprava úkol na počítači  

 

 

Přednes básně: _____________________      Hlasité čtení: ____________________________ 



Jen mít oči k vidění 

1) Do deníku vypiš názvy všech rostlin a zvířat. 

2) Co můžeš udělat pro to, aby příroda zůstala krásná? 

Up a babička Motyčka 

1) Jak pomohl Up babičce a čím pomohla babička Upovi? 2) K jaké pravdě Up došel? 

Kulatý svět 

1) Co ještě může být kulaté? 2) Proč se na Zemi střídá den a noc? 

Sedmikráska 

1) Jak se jmenuje chudobka a proč jí tak lidé říkají? 

2) Proč lidé pěstují na zahrádkách okrasné květiny? 

3) Komu chtělo děvče udělat radost kyticí tulipánů? 

Řetízek 

1) Připrav pro maminku přání ke Dni matek. 

Tátova sbírka 

1) Je na obrázku nakreslena tatínkova sbírka zvířat? 2) Jaká zvířata mohl mít tatínek doma? 

3) Popiš některé zvíře, které dobře znáš. 

Co kdo sbírá 

1) Dá se sbírat odvaha jako odznaky? 

Psí schůzka 

1) Vysvětli slovo „psina“. 2) Z jakých zemí jsou psi? 

3) Jaký je správný název psího plemene „kokr“? 4) Vymýšlej další legrační názvy pro kokry. 

Hádanka 

1) Je správné, když si pes dělá, co chce? 2) Může za to pes, když je nevycvičený? 

3) Jak se doma chová vycvičený pes? Je bezpečné hladit cizího psa? 

Kočka a myši 

1) Kdo byl v bajce chytřejší a proč? 2) Vyprávěj pohádku o kočce, kocourovi nebo myši. 

3) Do deníku si nakresli obrázky zvířat – rekordmanů. 

Jak uvažují zvířata 

1) Jak rozumíš uvažování zvířat? 

Pacičkův kůň 

1) Do deníku napiš, jak bys pojmenoval koně. 2) Jak mohl získat kůň seno a obilí? 

3) Proč Pacička usoudil, že má chytrého koně? 4) Podle čeho určíme, kdy slavíme jmeniny? 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 


