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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 1.2. - 5.2. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Slabikář Opakování, jazykové hry 34-35 

 Nové písmeno K, k 36-37 

Písanka 2 Nácvik psaní: 18-22 

 malého psacího n 18-19 

 velkého psacího N 20 

 malého psacího v 21 

 slabiky, jednoduchá slova 22 

Matematika 2 Procvičování počítání v oboru čísel do 10 16-19 

 Procvičování počítání v oboru č. 0-10, sčítání, odčítání, 
porovnávání čísel, matematické hry. 

 

Prvouka Lidské telo 39 

 Zdravá strava  

 Shrnutí 40 

Angličtina  4-7 

 Opakujeme slovní zásobu a věty z 1.dílu učebnice Aj. 

Hello! What's your name? 

Good morning.I'm ..... 

This is my mum. I like my mum. 

4-5 

 Lekce 6-FRUIT-Ovoce   6-7 

 Nová slovní zásoba:  

a banana, a plum, a lemon, a pear, an orange, an apple  

What's this?  

This is a banana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-12-do-52
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-12-52
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 34-37 

 Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 34-37 

rysava Hláska a písmeno K  

skolakov Hláska a písmeno K - (prezentace v programu PowerPoint)  

Písanka 2 Písanka 1-2 18-22 

rysava n  

rysava N  

rysava v  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno K 15 

Matematika 2 INTERAKTIVNÍ SEŠITY HRAVÁ MATEMATIKA 1 - 
PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ - 1. DÍL + 2. DÍL + 3. DÍL 

16-19 

skolakov Počítáme do 10  

 Barevné kartičky - uspořádání čísel 0 - 10 podle posloupnosti  

 Tři ptáčátka - názorný rozklad čísel 0 - 10  

 Početní trenažér sčítání do 10 - procvičování sčítání do 10  

 Počítání s želvami ninja - sčítání: příklady typu 2 + 8 = __, 2 + __ 
= 10 

 

 Hrací kostky - součet tří sčítanců  

 Početní trenažér odčítání do 10 - procvičování odčítání do 10  

 Počítání s mauglím - odčítání:příklady typu 10 - 2 = __, 10 - __ = 
8 

 

 Počítáme se třemi čísly - příklady typu 10 - 1 - 2  

 Početní trenažér sčítání a odčítání do 10 - procvičování sčítání a 
odčítání do 10 

 

 Porovnávání - názorné porovnávání čísel 0 - 10  

 Na drátě - orientace na číselné ose  

 Pokladnička - počítání s penězi  

 Počítání do 10 - přiřazování příkladů k výsledkům  

 Pracovití bobříci - přiřazování příkladů k výsledkům  

 Početní pyramidy (4 úrovně) - sčítání, dopočítávání do 10  

 Matematické křížovky - sčítání o odčítání do 10  

skolasnadhledem Počítanie do 10  

 Prirodzené čísla 0-10  

 Spoj na výsledok 10  

 Doplň do 10  

 Opakovanie-radíme čísla podľa veľkosti  

http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenok1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-3/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-K.pps
http://www.novaskolabrno.cz/p/pisanka-s-kocourem-samem-2-pro-1-rocnik/
http://rysava.websnadno.cz/psani/n1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/nn1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/v1.htm
https://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-1/
https://www.etaktik.cz/interaktivni-sesity-hrava-matematika-1-prepracovane-vydani-1-dil-2-dil-3-dil/
https://www.etaktik.cz/interaktivni-sesity-hrava-matematika-1-prepracovane-vydani-1-dil-2-dil-3-dil/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/usporadani-cisel/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-cisel/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-do-10/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-s-zelvami-ninja/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/soucet-tri-scitancu/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/odcitani-do-10/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-s-mauglim/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitame-se-tremi-cisly/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-10/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/porovnavani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/na-drate/osa.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pokladnicka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-do-10/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pracoviti-bobrici/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-pyramidy-typB/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/matematicke-krizovky/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1209
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1210
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1331
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Predmet Online Strana 

 Porovnávanie čísel  

 Vypočítaj a porovnaj  

 Sčítanie a odčítanie do 10  

 Hľadanie výsledku do 10  

 Porovnávanie čísel  

 Správne, alebo chybne?  

 Sčítanie do 10  

 Súčet 10  

 Odčítanie do 10  

 Doplň správne  

 Slovné úlohy do 10  

 Slovná úloha do 10  

 Odpovedz na otázky  

 Rozklad čísel do 10  

 Doplň domčeky  

 Myslím si číslo  

 Vzťahy viac a menej do 10  

 Doplň tabuľku  

 Menší, väčší, rovná sa  

rysava Číslo 10, čísel. řada porovnávání, rozklad  

 Sčítání do 10  

 Řetězce příkladů                

 Počítáme do 10  

 Slovní úlohy - 2  

online cvičenia Číselný obor 0-10  

berneška Sčítání a odčítání do 10  

 Doplňování příkladů do 10  

 Sčítání tří čísel do 10  

 PEXESO – Počítání do 10  

 PEXESO – Příklady se stejným výsledkem do 10  

 STŘÍLEČKA – Sčítání a odčítání 1. třída  

 Zápis čísel podle diktátu do 10  

 Doplňování čísel do řady do 10  

 Porovnávání čísel do 10  

 Porovnávání výsledků příkladů do 10  

 Hravý početník 19-24    

Kreslenie Barevné příklady 1 26-30 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1211
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1333
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1332
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1212
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1213
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1041
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1214
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1334
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1427
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1721
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do10.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do10.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/retezecdo10_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/do10_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/su4.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=08.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310#selid
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-10/
https://www.berneska.cz/doplnovani-prikladu-do-10/
https://www.berneska.cz/scitani-tri-cisel-do-10/
https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-10/
https://www.berneska.cz/pexeso-priklady-se-stejnym-vysledkem-do-10/
https://www.berneska.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-1-trida/
https://www.berneska.cz/zapis-cisel-podle-diktatu-do-10/
https://www.berneska.cz/doplnovani-cisel-do-rady-do-10/
https://www.berneska.cz/porovnavani-cisel-do-10/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-do-10/
https://www.etaktik.cz/hravy-pocetnik-1-pracovni-sesit/
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
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Predmet Online Strana 

Prvouka INTERAKTIVNÍ SEŠIT HRAVÁ PRVOUKA 1 39-40 

 Zdravá strava 39 

skolasnadhledem Zásady zdravej desiaty  

 Zdravý nákup  

rysava Výživa lidského těla  

 Kniha - přítel člověka  

 Jdeme nakupovat  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 4-7 

 
 

https://www.etaktik.cz/interaktivni-sesit-hrava-prvouka-1/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1054
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1513
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/potraviny1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/kniha_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obchody1.htm
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-12-52
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

