
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Po prázdninách 2 úkoly v čítance  

Doma 1 úkol v čítance  

Cestička k domovu úkol na počítači  

Dům 2 úkoly v čítance  

Domky úkol na počítači  

Naše rodina 4 úkoly v čítance  

Kolik je nás dětí v Bullerbynu 2 úkoly v čítance  

Kdo se bojí, nesmí do lesa 2 úkoly v čítance  

Znáte známá přísloví? úkol na počítači  

Jak se může přijít pozdě do školy 4 úkoly v čítance  

Proč děti chodí do školy? 1 úkol v čítance  

Co děláme ve škole 3 úkoly v čítance  

Pipi jde do školy 6 úkolů v čítance  

Hra 1 povolání  

O poslední vlaštovce 8 úkolů v čítance  

Podzim úkol na počítači  

Jiřičky úkol na počítači  

 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 

 

 

 

Přednes básně: _____________________      Hlasité čtení: ____________________________ 



Po prázdninách 

1) Přines fotografie nebo upomínkové předměty z prázdnin. Vyprávěj, co připomínají. 

2) Básničku se nauč zpaměti. 

Doma 

1) Popiš své oblíbené místo doma. 

Dům 

1) Vyjmenuj typy domů, ve kterých lidé bydlí. 2) Do deníku nakresli dům, ve kterém bydlíš. 

Naše rodina 

1) Vyprávěj o své rodině. 2) Zazpívej písničku, ve které se zpívá o rodině, o domově. 

3) Tvůj strýček a teta – koho to jsou sourozenci? 4) Kdo je Minda a proč je jí všechno jedno? 

Kolik je nás dětí v Bullerbynu 

1) Kolik sourozenců má Lasse a kdo z dětí je nejstarší? 

2) Jaké výhody to přináší, když máš sestru nebo bratra? 

Kdo se bojí, nesmí do lesa 

1) Přísloví z článku zapiš do deníku. 2) Společně si je vysvětlete. 

Jak se může přijít pozdě do školy 

1) vysvětli: „Jestli to včas neuschne, tak jsme v loji.“ 

2) Co je to linoleum? Proč ho tatínek natíral ráno? 

3) Jak poznala paní učitelka, kterou barvou natíral tatínek linoleum? 

4) Proč se musí v místnosti po natírání barvou větrat? 

Proč děti chodí do školy? 

1) Co už ses ve škole naučil(a)? 

Co děláme ve škole 

1) Co děláš o přestávce ty? 2) Jaké jsou tvoje záliby? 

3) Jak by vypadala báječná škola podle tvých představ? 

Pipi jde do školy 

1) Co Pipi ráno snídala? Chutnalo by ti to? 

2) Vymysli, jak bychom přemluvili Pipi, aby chodila do školy. 

3) Zahraj Tomyho a Aniku, jak přemlouvají Pipi, aby šla do školy. 

4) Proč začala Pipi chodit do školy? 5) Jaké slovo popletla? Vymysli další popletená slova. 

6) Kdo je Pan Nilson? 

O poslední vlaštovce 

1) Proč vlaštovky odlétají do teplých krajů? 2) Kde asi byla poslední vlaštovka? 

3) Proč nemohly všechny vlaštovky čekat na tu poslední? 4) Čím se živí vlaštovky? 

5) Přečti, kam ježek pospíchá. 6) Najdi, která zvířátka se připravují na zimu a jak. 

7) Co se chtěla vlaštovka od zvířátek dozvědět? 8) Nechala si vlaštovka poradit, co dělat? 

 


