
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Únor úkol na počítači  

Zimní hádanky úkol na počítači  

Víte, co je sníh a led? 7 úkolů v čítance  

Modrá a bílá báseň zpaměti  

Jak se mají kamzíci 3 úkoly v čítance  

Mé malířské začátky úkol na počítači  

O vlkovi a oslu 4 úkoly v čítance  

Chytrý lhář 2 úkoly v čítance  

Znáte pohádky B. Němcové? 2 úkoly na počítači  

Jak se Honzík učil latinsky 6 úkolů v čítance  

Hra 1 povolání  

Pán s píšťalkou 5 úkolů v čítance  
 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprávění bajky: _____________________      Hlasité čtení: __________________________ 



Víte, co je sníh a led? 
1) V jakých skupenstvích se vyskytuje voda? 2) Při kolika stupních Celsia voda mrzne? 
3) Proč nemůžeme dát zmrznout vodu do mrazáku ve skleněné lahvi? 
4) Co je třeba udělat s vodou, aby změnila své skupenství na pevné? A co na plynné? 
5) Z čeho vznikají sněhové vločky? 6) Kde se nachází Arktida a kde Antarktida? 
7) Kde žijí Eskymáci? 

Jak se mají kamzíci 
1) Jakému zvířeti je podobný kamzík? 2) Kde kamzíci žijí? 
3) Co znamená „Skáče jako kamzík“? 

O vlkovi a oslu 
1) Co je to bajka? 2) Vyprávěj bajku O vráně, sýru a lišce. 
3) Vysvětli: „Dali mu řádně na pamětnou“. 
4) Jak se podařilo oslovi vyzrát nad vlkem a nenechat se sežrat? 

Chytrý lhář 
1) Proč princezna řekla v poslední větě, že to nemůže být pravda? 
2) Najdi v prosťáčkově vyprávění nesmysly. Jaký to byl chlapec? 

Znáte pohádky B. Němcové? 
1) Ke každému úkolu přiřaď správnou odpověď. Piš do deníku (například 1D). 
2) Napiš si názvy sedmi pohádek Boženy Němcové. 

Jak se Honzík učil latinsky 
1) Proč nechtěl být Honzík „prostým“ člověkem, ale „pánem“? 2) Mluvil opravdu latinsky? 
3) Jak ho nakonec vyléčili? 4) Jmenuj jiné pohádky o Honzovi. 
5) Jaká vlastnost je často v pohádkách všem Honzům přisuzována? 
6) Rozlušti větu a zapiš ji správně do deníku. 

Pán s píšťalkou 
1) Jak se správně starat doma o psa? 2) Jak se stalo, že pes měl dvě jména? 
3) Jak se jmenují psi, které znáš? 4) Zapisuj do deníku jména psů začínajících na A, B, C. 
5) Vysvětli: „Kopali jsme spolu za Viktorku Žižkov“. 


