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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  11.10. - 15.10. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Český jazyk  Abeceda, věta  

Učebnice  Pořadí vět 26 

Pracovní sešit  Abeceda - řazení slov 9 

  Abeceda - složitejší řazení slov 10, 11 

  Mluvení ve větách - Pořádek vět 12, 13, 
14 

Čítanka    O řepě 24 

Písanka  Str. 10 - zábavné úkoly 10 

  Str. 11 - opakování psaní velkého psacího N + slabiky, slova 11 

  Str. 12 - opakování psaní malého psacího v + slova 12 

  Otázky (u obrázku lupy)-zatím ústně.  

Matematika  Sčítaní desítek 10 

  Odčítání desítek 12 

  Sčítaní a odčítání bez prechodu přes desítku 14 

Učebnice  Sčítání, odčítání desítek v oboru čísel 0-100  

  Porovnávání, sčítání, odčítání čísel bez přechodu přes desítku 
v oboru čísel 0-100 

13, 14, 
15, 16 

Geometrie  Přímka 44 

Prvouka  Podzim  

  Listnaté stromy 10 

  Jehličnaté stromy 11 

Pracovní sešit  Listnaté a jehličnaté stromy 11, 12 

  Žáci třídí přírodniny podle nápadných charakteristických znaků, 
uvádí příklady výskytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/1110-1510
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Český jazyk Věta  

www.skolakov.eu Věta-slova-slabika  

 U včeliček - určování počtu slov ve větě  

 Věta, počet slov ve větě - počet slov ve větě, luštění 
obrázkových vět, skrývačky ve větách 

 

 Věta oznamovací - popletené věty, určování druhů vět s 
tajenkou, tvoření vět 

 

 Věta tázací - popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, 
tvoření vět 

 

 Věta rozkazovací - popletené věty, určování druhů vět s 
tajenkou, tvoření vět 

 

 Věta přací - popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, 
tvoření vět 

 

 Příhody medvídka PÚ - určování druhů vět  

 Věta se skládá ze slov - řazení slov ve větě podle 
posloupnosti 

 

 Z pohádky do pohádky - řazení vět podle posloupnosti  

 Týna a její týden - hranice slov ve větě  

 Ať je to tak nebo tak - hranice slov ve větě  

 Slabikohraní - určování počtu slabik ve slově  

 Počet slabik ve slově - pojmenování obrázků, přesmyčky, 
obrázkové rébusy 

 

 Vyťukávaná - grafický záznam délky slabiky ve slově  

 Abeceda  

 
Učíme se abecedu - procvičování řazení písmen abecedy 

 

 
Velká abeceda - řazení písmen podle abecedy 

 

 
Donaldovy úkoly - řazení slov podle abecedy 

 

 
Význam slov 

 

 
Slova protikladná - 

 

 
Slova nadřazená a podřazená - 

 

 
Boj o hrad - pexeso - slova protikladná 

 

 
Vetřelec - pexeso - slova souznačná 

 

 
Oceán - pexeso - slova nadřazená a podřazená 

 

gramar.in Doplň znaménko  

 Seřaď slova od A do Ž 1  

 Seřaď slova od A do Ž 2  

 Seřaď slova od Ž do A 1  

 Seřaď slova od Ž do A 2  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/z-pohadky-do-pohadky/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/tyna-a-jeji-tyden/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/hranice-slov-ve-vete/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/slabikohrani/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/graficky-zaznam-slova/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/ucime-se-abecedu/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/velka-abeceda/cviceni.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/kvetinova/cviceni.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-souznacna/vetrelec/hra.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/ocean/hra.html
https://www.gramar.in/cs/#1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61648e1bd5269
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61648e350dbe8
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61648e4757cf1
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61648e58ba9c0
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61648e750abf4
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Predmet Online Strana 

online cvičenia 01. Abeceda  

 02. Věty  

 04. Slova  

Barevné úlohy z češtiny 
pro 2. ročník 

Pořádek slov ve věte 6, 7, 8 

Čítanie   

rysava O řepě  

Písanie   

 N  

 v  

Matematika Sčítání a odčítání do 100  

skolakov Hodnotící testík - procvičování sčítání do 20  

 Hodnotící testík - procvičování odčítání do 20  

 Na rybách - sčítání desítek  

 Strašidelné počítání - odčítání desítek  

 Hbité ještěrky - sčítání desítek a jednotek  

 Veselé berušky - odčítání jednotek  

 Hodnotící testík - procvičování sčítání do 100  

 Hodnotící testík - procvičování odčítání do 100  

 Procvičovací karty 1 - dopočítávání do desítky  

 Početní trenažér - dopočítávání do desítky  

 Procvičovací karty 2 - odpočítávání od desítky  

 Početní trenažér - odpočítávání od celé desítky  

 Spojovačky - hravé procvičování sčítání do 100  

 Spojovačky - hravé procvičování odčítání do 100  

 Péťova dobrodružství - hravé procvičování sčítání a odčítání 
do 100 

 

 Zvířata austrálie 1 - PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení 
v programu PowerPoint) 

 

 Zvířata austrálie 2 - PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení 
v programu PowerPoint) 

 

 Hon na myši - počítání se závorkami (cvičení v programu 
PowerPoint) 

 

 Desítky kuliček - názorné sčítání desítek  

 Žonglování s míčky - rozklady čísla 100  

 Rozsypané korálky - rozklady čísla 100, tři sčítance  

 Vlakové nádraží - matematické řetízky  

 V pizzerii - sčítání jednotek  

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Abeceda
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Slova
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
https://www.martinus.sk/?uItem=667443
http://rysava.websnadno.cz/
https://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/repa1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/nn1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/v1.htm
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/scitani-do-20.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/hodnotici-testik/odcitani-do-20.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/na-rybach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/strasidelne-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/odcitani-do-100.php
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty1/priklad1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/dopocitavani-do-desitky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty2/priklad1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/odpocitavani-od-desitky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/spojovacky/1/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1me1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/spojovacky/2/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1me%202.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/petova-dobrodruzstvi/houby/houby1A.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/puzzle/Zvi%C5%99ata%20Austr%C3%A1lie%20(1).ppsx
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/puzzle/Zvi%C5%99ata%20Austr%C3%A1lie%20(2).ppsx
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitani-se-zavorkami/HON%20NA%20MY%C5%A0I.pps
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/desitky-kulicek/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/zonglovani-s-micky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/rozsypane-koralky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vlakove-nadrazi/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/v-pizzerii/priklady1.htm
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Predmet Online Strana 

 Počítáme úspory - sčítání desítek a jednotek  

 Sestavujeme příklady - trojice sčítanců  

 Deštivý den - sčítání do 100, příklady typu 62 + 2 = __, 62 + 
__ = 64 

 

 Kouzelnický vystoupení - odčítání do 100, příklady typu 67 - 
2 = __, 67 - __ = 65 

 

 Ptačí hnízda - dopočítávání do desítky  

 Roboti - procvičování sčítání do 100  

 Psí smečka - příklady typu 90 - 1, 80 - 4  

 Domečky - procvičování odčítání do 100  

 Mlsné včelky - počítání v tabulce, čísla o x větší, o x menší  

 Výlet v oblacích - procvičování sčítání a odčítání do 100  

 Indiánskou stezkou - matematické řetízky  

 Puzzle - život u vody 1 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 2 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 3 - počítání se závorkami  

 Puzzle - život u vody 4 - počítání se závorkami  

skolasnadhledem Počítaní s čísly do 100  

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Domečky 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Hadi 100 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Odčítání do sta 1 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Pexeso | Procvičuj 

Počítáme s penězi do 100 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Sčítání 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Třídění | Procvičuj 

Sčítání a odčítání desítek 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Včelí úly 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocitame-uspory/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/sestavujeme-priklady/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/destivy-den/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/kouzelnicke-vystoupeni/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/ptaci-hnizda/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/roboti/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/domecky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/mlsne-vcelky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vylet-v-oblacich/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/indianskou-stezkou/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle2.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle3.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle4.html
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1360-pocitani-s-cisly-do-100
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3870
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3063
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3065
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3064
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
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Predmet Online Strana 
2. ročník | Matematika | Dvojciferné a jednociferné číslo 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Odčítání do sta 2 
2. ročník | Matematika | Dvojciferná čísla 

 

 
 
Přetahování | Procvičuj 

Rovnost příkladů 
2. ročník | Matematika | Dvojciferná čísla 

 

 
 
Ano/Ne | Procvičuj 

Co má přednost? 
2. ročník | Matematika | Počítání se závorkami 

 

 
 
Pexeso | Procvičuj 

Závorky v příkladech do 100 
2. ročník | Matematika | Počítání se závorkami 

 

berneska Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída  

 Porovnávání čísel do 100  

 Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100  

 Doplňování čísel do řady do 100  

 Čísla na číselné ose do 100  

 Je číslo sudé nebo liché?  

 HRA - Uhodni číslo  

rysava Čísla do 100 - čtení, zápis, posloupnost  

 100 - jednotky a desítky, řady čísel  

 Sčítání desítek  

 Odčítání desítek  

 Písemné sčítání a odčítání desítek  

online cvičenia 01. Počítání do 20 s přechodem 10  

 02. Počítání do 100  

 03. Počítání do 100 po desítkách  

Geometrie 
 

 

skolasnadhledem 
 
Pexeso | Procvičuj 

Geometrické tvary 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

 
 
Pexeso | Procvičuj 

Geometrie v rovině 
2. ročník | Matematika | Geometrické tvary 

 

berneska Základní geometrické útvary rovinné – 2. třída  

rysava Geometrie: ČÁRY a BODY  

Barevné příklady 2 Sčítaní a odčítání bez prechodu přes desítku 5, 6 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3067
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3874
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3875
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://www.berneska.cz/porovnavani-cisel-do-100/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-a-cisla-do-100/
https://www.berneska.cz/doplnovani-cisel-do-rady-do-100-2-trida/
https://www.berneska.cz/cisla-na-ciselne-ose-do-100/
https://www.berneska.cz/je-cislo-sude-nebo-liche/
https://www.berneska.cz/hra-uhodni-cislo/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/do100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_plus1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/desitky_minus1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/pis_scit_desitek.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+20+s+p%C5%99echodem+10
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=03.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+po+des%C3%ADtk%C3%A1ch
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3885
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2696
https://www.berneska.cz/matematika-2-trida/
https://www.berneska.cz/zakladni-geometricke-utvary-rovinne-2-trida/
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/cary_body1.htm
https://www.martinus.sk/?uItem=278367
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Predmet Online Strana 

Hravý početník 2-1. díl Sčítaní a odčítání bez prechodu přes desítku  

Prvouka Podzim  

skolasnadhledem 
 
Pexeso | Procvičuj 
Stromy – druhy stromů 
2. ročník | Prvouka | Rostliny 

 

 
 
Třídění | Procvičuj 
Třídění na listnaté a jehličnaté 
2. ročník | Prvouka | Rostliny 

 

 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Ovocné stromy 
2. ročník | Prvouka | Rostliny 

 

rysava Rostliny lesa   

skolakov PODZIM V PŘÍRODĚ  

 

https://www.martinus.sk/?uItem=667461
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4444
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4444
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4444
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4444
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/podzim-v-prirode

