Jméno _____________________________________________________
Text

Co splnit

Listopad

úkol na počítači

Listopad v pranostikách

2 úkoly v čítance

Hádanky

úkol na počítači

Pár slov o stromech

3 úkoly v čítance

O posvícení

3 úkoly v čítance

Listopad

2 úkoly v čítance

Proč se javor na podzim červená

2 úkoly v čítance

Hra

1 povolání

Vrabec, Kos

2 úkoly v čítance

Vrabčák Pepík

6 úkolů v čítance

Děti a klaun

2 úkoly v čítance

Pýcha třídy

1 úkol v čítance

Nepořádný ježek

úkol na počítači

Kulda ve světě

6 úkolů v čítance

Čertí plácek

5 úkolů v čítance

Kontroloval

Hodnocení mých čtenářských dovedností:

Přednes básně: _____________________

Hlasité čtení: ____________________________

Listopad v pranostikách
1) Vyhledej v kalendáři data k pranostikám. 2) Zapiš je do deníku a sleduj, zda se vyplní.
Pár slov o stromech
1) Do deníku sestav z písmen B, D, M, J, L, O, T, V název listnatého stromu.
2) Nasbírej různé listy, vylisuj je a nalep na papír. Připiš jejich názvy.
3) Vymysli a napiš pokračování příběhu.
O posvícení
1) Báseň se nauč zpaměti. 2) Zazpívej píseň o posvícení. 3) Vyhledej v básni rýmy, piš další.
Listopad
1) Jakou masku měl Michal, jakou Ferda? 2) Vyprávěj, za jakou masku už jsi byl přestrojený.
Proč se javor na podzim červená
1) Proč se podle vrabců javory červenají? 2) Proč se stromy vrabcům smály?
Vrabec, Kos
1) Přečti názvy některých ptáků. 2) Opiš jejich názvy, označ ty, které poznáš.
Vrabčák Pepík
1) Najdi dvě slovesa vyjadřující zvuky vrabčáků. 2) Které další ptáky můžeš uvidět?
3) Kolikrát za rok mohou mít vrabci mláďata? Z čeho se líhnou?
4) Proč se ptačím mláďátkům říká holátka? 5) Komu patřilo hebké teplé peříčko v hnízdě?
6) Co dostal malý vrabčák k snědku?
Děti a klaun
1)Kdo byl Petrův táta? 2) Na která zvířátka se chodily děti dívat do cirkusu?
Pýcha třídy
1) Napiš si do deníku, co umíš dobře. Přečti ostatním.
Kulda ve světě
1) Kdo je Kulda? 2) Proč nechtěla Emilka jíst? 3) Jak se jmenovala Edova zvířecí kamarádka?
4) Vyber si zvíře a vyprávěj o něm. 5) Vyprav své zvířátko do světa – příběh zapiš do deníku.
6) Svůj dobrodružný příběh přečti spolužákům, předveď namalovanou ilustraci.
Čertí plácek
1) Co znamená „koupit něco za babku“?
2) Proč byla čepice stále prázdná, když do ní čert sypal zlaťáky?
3) Napiš do deníku, co bys udělal se zlaťáky. Namaluj, jak myslíš, že vypadají.
4) Zapiš si název jiné pohádky, ve které člověk vyzrál nad čertem.
5) Přečti znovu průpovídky, které řekl cikán čertovi, když mu čert naplnil čepici zlaťáky.
Vysvětli je.

