Jméno _____________________________________________________
Text

Co splnit

Otázka pro leden

úkol na počítači

Vinšujem vám

3 úkoly v čítance

Hezký sen

2 úkoly v čítance

Měsíce

2 úkoly v čítance

Kalendář

3 úkoly v čítance

Bob a Bobek na horách

8 úkolů v čítance

Znáte pohádky K. J. Erbena?

2 úkoly v čítance

Jirka s kozou

5 úkolů v čítance

Klouzačka

úkol na počítači

Hra

1 povolání

Hokej

3 úkoly v čítance

Nejchytřejší kluk

4 úkoly v čítance

Kontroloval

Hodnocení mých čtenářských dovedností:

Přednes básně: _____________________

Hlasité čtení: ____________________________

Vinšujem vám
1) Jaký je rozdíl mezi novým rokem a Novým rokem? 2) Co vše si lidé přejí do nového roku?
3) Do deníku sestav vlastní přání.
Hezký sen
1) Vypravuj jeden ze svých hezkých snů.
2) Na kterou otázku nemůžeš nikdy odpovědět po pravdě „Ano“?
Měsíce
1) Najdi na obrázku leden. 2) Který z měsíců v roce máš nejraději a proč?
Kalendář
1) Celý článek přečti potichu. 2) Ve trojici přečtěte článek nahlas: vypravěč, teta, Matěj.
3) Ve dvojici zahrajte hru Můj týden. Jeden se ptá jako teta, druhý odpovídá.
Bob a Bobek na horách
1) Do deníku nakresli, jak si představuješ sněžného muže. 2) Zapiš si, kde je pohoří Himálaj.
3) Přečti popis sněžného muže a srovnej ho se svým obrázkem. 4) Co je vědecká expedice?
5) Vymysli a vyprávěj, jak mohl příběh dopadnout.
6) Přines do školy knihu a spolužákům přečti pokračování příběhu z knihy.
7) Ve které jiné televizní pohádce hraje důležitou roli klobouk. Vyprávěj jeden z příběhů.
8) Sestav pohádkové dvojice a zapiš je do deníku. Jednu z dvojic představ ostatním. Do
deníku zapiš jejich vtipnou charakteristiku.
Znáte pohádky K. J. Erbena?
1) Do deníku ke každému úkolu přiřaď správnou odpověď (například 1D). Zkontroluj si.
2) Zapiš si názvy šesti Erbenových pohádek.
Jirka s kozou
1) Kolik pocestných vzal Jirka celkem do služby a co uměli?
2) Kdo všechno se Jirkovi přilepil ke koze, než došel na zámek?
3) Co dělá pastýř a co šenkýř?
4) Jaké nadpřirozené postavy vystupují v této pohádce a jaké nadpřirozené jevy se v ní
vyskytují? 5) V týmu si rozdělte role a zahrajte pro ostatní třetí část pohádky.
Hokej
1) Kde se nejblíž hrají hokejové zápasy?
2) Kteří naši hokejisti hráli na mistrovství světa nebo na olympiádě?
3) Vyprávění o hokeji nebo o krasobruslení.
Nejchytřejší kluk
1) Jaký je kluk ve skutečnosti? 2) Najdi v básni rýmy.
3) Zkus opravit všechno, co kluk v básni popletl. 4) Vymýšlej podobné popletené věty.

