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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 1.3. - 5.3. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Slabikář Slabikář  46-47 

online výuka Dvojhláska ou, au 46 

procvičování na doma Úkoly jsou napsané na stránce dole 47 

Písanka 2   

online výuka Při online výuce vysvětlím, natrénujeme na stírací tabulku. 31 

Matematika 2 Počítání prvků v oboru 0-20, sčítání bez přechodu desítky 29-31 

online výuka Žáci porovnávají čísla pomocí znaků je méně, je více, rovná 
se 

29/1 

 Žáci tvoří podle obrázků příklady na sčítání.  

Příklady zapíšou vedle obrázků a vypočítají je. 

V obrázcích si vyznačují desítku. 

Dají do kroužku tu zeleninu, jejíž počet je roven deseti, 
pojmenovávají zeleninu na obrázcích. 

29/2 

 Žáci procvičují sčítání bez přechodu desítky. 29/3 

 Žáci si prohlédnou obrázek, spočítají, kolik kusů ovoce z toho 
roste u nás na zahrádkách a kolik kusů ovoce je cizokrajných. 

29/4 

 Řešení slovních úloh 30/3, 5 

 Procvičování počítání v oboru čísel 0-20. Odpověď říkáme 
ústně. 

31/1 

procvičování na doma Žáci počítají početní pyramidy (od spodu směrem nahoru). 30/1 

 Žáci si hrají na učitele a opravují příklady. Špatný výsledek 
škrtnou a nový, správný, výsledek zapíšou vedle do rámečku 

30/2 

Prvouka Lidé a společnost - V obchodě   45 

 Žáci se seznamují s dalším zaměstnáním, využívají svých 
vlastních zkušeností s nakupováním. 

Vyprávějte si, ve kterém obchodě běžně s rodiči děti nakupují. 
Můžete zmínit i různý způsob placení (hotově, platební 
kartou), nechte děti přemýšlet o výhodách i nevýhodách těchto 
způsobů placení. 

Úkol č. 1 - děti dolepují produkty, které se dají koupit v 
jednotlivých obchodech. Ústně doplňují další výrobky. 

 

 Rozvíjíme finanční gramotnost. 

Děti se seznamují s mincemi (1, 2, 5, 10 Kč) 

V komunikaci používají pravidla slušného chování - pozdrav, 
poděkování 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-13-do-53
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Kto Dátum Kde 

 1.3. - 5.3. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Angličtina Numbers-Číslovky  14-15 

 Opakujeme věty:  

This is a brown bag ( ...).     To je ...  

I have a brown bag (...).     Já mám ... 

Give me a brown bag (...).     Dej mi ... 

Děti si vybarví obrázky podle vzoru na úvodním obrázku.  

14 

 Začínáme procvičovat číslovky 1 až 10.  

Děti obtahují spojnici, která vede od číslice k počitadlu, na 
které je vybarven příslušný počet kuliček. 

Číselnou řadu se učíme nejen vzestupně od 1 do 10, ale i 
sestupně od 10 do 1. 

15 

 Nová slovní zásoba 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-13-do-53
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-13-5-3
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 46-47 

 Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 46-47 

rysava Dvojhlásky AU, OU  

online cvičenia Dvojhlásky au, ou a hlásky a, o  

Písanka 2 Písanka 1-2 31 

rysava d  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Dvojhlásky OU, AU, EU 36-38 

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

29-31 

skolakov Číselná řada 0 - 20  

 Počítáme do 20 - číselná řada 11 - 20, doplňování chybějících 
čísel 

 

 Barevné kartičky - uspořádání čísel 11 - 20 podle posloupnosti  

 Počítáme do 20 - určování počtu obrázků  

 Karty - určování počtu prvků na kartách  

 Pirátská hlídka - číselná řada 11 - 20, doplňování chybějících 
čísel 

 

 Velké prádlo - číselná řada 11 - 20, doplňování chybějících 
čísel 

 

 Startovní čísla - orientace na číselné ose  

 Souboj Toma a Jerryho - porovnávání čísel 0 - 20  

 Mořský svět - určování počtu desítek a jednotek názorně  

 Mince - určování počtu desítek a jednotek názorně  

 Perníková srdce - rozklad čísel na desítky a jednotky  

rysava Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost  

 Čísla do 20 - číselná řada  

 Čísla do 20 - porovnávání  

 Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1)  

 Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4)  

 Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4)  

 Sčítání do 20 bez přechodu desítky  

 Odčítání do 20 bez přechodu desítky  

 Sčítání a odčítání do 20 bez přecho. des.  

skolasnadhledem Počítanie do 11  

 Prirodzené čísla 0-11  

 Peňaženky  

http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/auou1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Dvojhl%C3%A1sky+a+hl%C3%A1sky&topic=01.+Dvojhl%C3%A1sky+au%2C+ou+a+hl%C3%A1sky+a%2C+o#selid
http://www.novaskolabrno.cz/p/pisanka-s-kocourem-samem-2-pro-1-rocnik/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/psani/d1.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/
http://www.skolakov.eu/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/usporadani-cisel/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pocitame/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/chybejici-cislo/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/porovnavani-cisel/porovnavame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/morsky-svet/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/mince/prirazovani.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/cislado20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/cislado20_7.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/porovnejdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitanido20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/odcitanido20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/scitaodcitdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/minusdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1429
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Predmet Online Strana 

 Porovnávanie čísel  

 Porovnávanie s obrázkami  

 Sčítanie a odčítanie do 11 bez prechodu cez 10  

 Počítanie do 11  

 Sčítanie a odčítanie do 11 s prechodom cez 10  

 Počítanie do 11  

 Sčítanie do 11  

 Počítaj jabĺčka  

 Odčítanie do 11  

 Názorné odčítanie  

 Počítanie do 12  

 Prirodzené čísla 0-12  

 Poradie číslic do 12  

 Porovnávanie čísel  

 Porovnávanie do 12  

 Sčítanie a odčítanie do 12 bez prechodu cez 10  

 Počítanie do 12 bez prechodu  

 Sčítanie a odčítanie do 12 s prechodom cez 10  

 Počítanie do 12 s prechodom  

 Slovná úloha  

 Sčítanie do 12  

 Evidencia kompótov  

 Odčítanie do 12  

 Slovné úlohy  

 Počítanie do 13  

 Prirodzené čísla 0-13  

 Čísla na pavítku  

 Porovnávanie čísel  

 Nákupy koláčov  

 Sčítanie a odčítanie do 13 bez prechodu cez 10  

 Krychlové stavby  

 Sčítanie a odčítanie do 13 s prechodom cez 10  

 Sčítanie a odčítanie  

 Sčítanie do 13  

 Hracie kostky  

 Odčítanie do 13  

 Odčítanie do 13  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1430
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1433
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1434
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1431
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1032
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1438
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1335
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1440
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1441
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1444
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1442
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1443
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Predmet Online Strana 

 Počítanie do 14  

 Prirodzené čísla 0-14  

 Doplnenie rady čísel do 14  

 Porovnávanie čísel  

 Porovnávanie počtu balónov  

 Sčítanie a odčítanie do 14 bez prechodom cez 10  

 Počítanie do 14  

 Sčítanie a odčítanie do 14 s prechodom cez 10  

 Počítanie do 14  

 Sčítanie do 14  

 Kachličky  

 Odčítanie do 14  

 Kachličky-koľko chýba  

online cvičenia Číselný obor 0-20 bez přechodu desítky  

 Číselný obor 1-10 a 1-20 bez přechodu desítky  

berneška Doplňování příkladů do 20  

 Zápis čísel podle diktátu od 10 do 20  

 Porovnávání výsledků příkladů do 20  

 Čísla na číselné ose do 20  

 Porovnávání čísel do 20  

 Porovnávání výsledků příkladů do 20  

 Doplňování čísel do řady do 20  

 PEXESO – Čísla a jejich slovní označení do 20  

 PEXESO – Tečky a čísla do 20  

 PEXESO – Počítání do 20  

 Sčítání a odčítání do 20 – příklady bez přechodu desítky  

 Sčítání a odčítání tří čísel do 20  

pyramídy Sčítací pyramidy do 20 – 3 úrovně  

rysava PYRAMIDY - sčítací a odčítací  

matikain Pyramídy-3 úrovne  

 Odčítacie pyramídy-3 úrovne  

 Trojuholníky-3 úrovne  

 Hravý početník 25-30    

Kreslenie Barevné příklady 1 31-37 

Prvouka INTERAKTIVNÍ SEŠIT HRAVÁ PRVOUKA 1 45 

 Lidé a společnost    

 V obchodě  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1450
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1448
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1449
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=09.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9320+bez+p%C5%99echodu+des%C3%ADtky#selid
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=10.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+a+0%E2%80%9320+bez+p%C5%99echodu+des%C3%ADtky#selid
http://www.berneska.cz/
https://www.berneska.cz/doplnovani-prikladu-do-20/
https://www.berneska.cz/zapis-cisel-podle-diktatu-od-10-do-20/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-do-20/
https://www.berneska.cz/cisla-na-ciselne-ose-do-20/
https://www.berneska.cz/porovnavani-cisel-do-20/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-do-20/
https://www.berneska.cz/doplnovani-cisel-do-rady-do-20/
https://www.berneska.cz/pexeso-slovni-oznaceni-cisel-do-20/
https://www.berneska.cz/pexeso-tecky-a-cisla-do-20/
https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-20/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-20-priklady-bez-prechodu-desitky/
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-tri-cisel-do-20/
https://www.berneska.cz/scitaci-pyramidy-do-20-3-urovne/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pyramidy_plus1.htm
https://www.matika.in/cs/
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f527ebc141c6
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f527ed393143
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5f527f05e8e62
https://www.etaktik.cz/hravy-pocetnik-1-pracovni-sesit/
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
https://www.etaktik.cz/interaktivni-sesit-hrava-prvouka-1/
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Predmet Online Strana 

berneška Hodnota peněz do 20 Kč (české mince)  

 Jak zaplatit nákup do 20 Kč  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 14-15, 21 

 
 

http://www.berneska.cz/
https://www.berneska.cz/hodnota-penez-do-20-kc-ceske-mince/
https://www.berneska.cz/jak-zaplatit-nakup-do-20-kc/
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-13-5-3
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

