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09 Škola   

 Naša škola V škole  

  Prestávka, hodina, voľný čas  

  Správne správanie počas prestávky Slušné chování o přestávce 

  Miestnosti v škole  

  Správne a nesprávne správanie v škole  

  Popis školy  

 V triede Predmety v triede Jsem školák - školní potřeby/hračky 

  Orientácie v priestore Volný čas 

  Vpravo, vľavo, hore, dole  

  Hore x dole  

  Pravdivé vety  

 Cesta do školy Dopravná výchova  

  Situácia na ceste  

  Vhodné správanie na ceste  

  Bezpečne na ulici  

  Bezpečné prechádzanie  

 Cestujeme Doprava  

  Poznávame značky Dopravní značky a přechod pro chodce 

 Domov  Môj domov  

 Kde bývam Druhy obchodov DOMOV - náš dům, náš byt 

  Vybavenie bytu Byl jeden domeček - říkanka 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1471
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1472
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/oprestavce.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1912
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1468
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1470
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/skolak.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/volnycas1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1469
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1467
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1466
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1479
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1480
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1478
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1482
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1481
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1089
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/dopravka1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1474
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/muj_domov1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1473
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/byl_jeden_domecek.htm
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  Kde bývam-áno/nie  

  Môj domov Moje vlast - Česká republika 

  Miesto, kde žijeme  

  Kde bývam-mesto-dedina  

  Pole, lúka, záhrada, les  

10 Podzim Jeseň  

 Príroda na podzim Jesenná príroda PODZIM - měsíce, počasí, stromy 

  Jeseň-opakovanie  

  Jesenný kvíz    

 Na prechádzke v lese Les  

  Precvičujeme stromy PODZIM - živočichové 

  Stromy  

 Podzimné plody Ovocie a zelenina PODZIM - ovoce a zelenina 

  Ovocie domáce a cudzokrajné  

 Podzim na poli Zelenina  

  Zelenina-plod, listy, koreň  

 V záhradke u babičky   

11 Rodina Moja rodina  

 Moja rodina Život v rodine DOMOV - moje rodina 

  Rodokmeň  

 Narodeniny   

 Môj pokojíček   

 Pomáhame si  Pomocníci při práci 

12 Zima Zima ZIMA - měsíce, počasí, oblečení 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1114
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1088
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_vlast1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1087
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1476
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1090
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1091
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1092
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1503
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/smolicek.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1225
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1224
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1226
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1223
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/ovoce_zelenina1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1222
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1475
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_rodina1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1113
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/pomocnici.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1117
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm
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 Zimné počasie Príroda v zime ZIMA - zimní radovánky 

 Mikuláš Zimný kvíz ZIMA - blíží se Vánoce 

 Príroda v zime  ZIMA - živočichové 

 Vianoce Zima-Vianoce  

 Zimné športy Letné a zimné športy  

01 Lidské tělo Človek a jeho zdravie  

 Každý sme iný Popis ľudského tela Vzhled a vlastnosti lidí 

 Moje telo Poznávame časti tela Části lidského těla 

 Zmysly Čo vnímame  

  Zmysly  

 Nemoc a úraz Bezpečné správanie v rizikových sitáciách Jsem nemocný 

  Bezpečné správanie Úraz nebo nemoc? 

  Úraz x choroba Polámal se mraveneček 

  Úrazy a nemoci  

  Prvá pomoc-lekárnička  

 Starostlivosť o svoje telo Správne správanie ČISTOTA - osobní hygiena 

  Zdravé, nezdravé  

  Je to hračka  

  Starostlivosť o zuby  

 Zdravá strava Zásady zdravej desiaty Výživa lidského těla 

  Zdravý nákup Kniha - přítel člověka 

   Jdeme nakupovat 

02 Lidé a společnost   

 Povolania Povolania  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1093
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1504
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/vanoce.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_zvirata1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1248
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1487
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1232
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lidi.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1053
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1522
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1350
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/nemoc.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1116
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/uraz1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1483
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/mravenecek.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1233
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1512
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1511
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/cistota1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1510
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1514
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1913
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1054
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/potraviny1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1513
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/kniha_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obchody1.htm
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  Poznáš povolania? Zaměstnání dospělých 

 U lekára   

 V divadle   

 V knižnici   

 V obchode   

 Pri rybníku  LÉTO - u rybníka 

 Čo ľudia vytvorili   

 Triedime odpad Triedime odpad  

  Výrobky z rôznych materiálov  

  Z čoho sú veci vôkol nás  

  Čo sa z čoho vyrába  

 Chránime prírodu Ochrana prírody  

  Správanie v prírode  

  Kam to patrí?  

  Ochrana prírody  

03 Jaro   

 Prišla jar Krížovka-jar JARO - měsíce a počasí 

 Príroda na jar Jarný kvíz  

 Jarné počasie   

 Hráme sa na jar   

 Jarné rastliny Rastliny Jarní rostliny a části rostlin 

  Popis tela rastlín Luční rostliny známé i neznámé 

  Krížovka kvety  

 V sade  JARO v sadu Svátky jara 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1477
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/povolani1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_rybnik.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1516
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1914
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1115
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1518
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1515
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1517
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1484
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1501
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1221
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lucni_rostliny.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1043
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara1.htm
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 Včielky   

 Práca na záhrade Jarné práce na záhrade Jarní práce na zahrádce 

04 Veľká noc   

 Vtáci Vtáci sťahovaví, vtáci stáli  

  Na strome, alebo na zemi?  

 Mláďatá  Domácí zvířata a jejich mláďata 

 Domáci mazlíkovia   

 Poznávame zvieratká Živočíchy  

  Domáce zvieratá  

  Zvuky domácich zvierat  

  Čo nám dávajú  

  Hospodárske zvieratá  

  Zvieratá na statku  

  Zvieracie rodiny  

  Čo potrebujú domáce zvieratá  

  Kde bývajú, čím sa živia  

  Hádanky zo ZOO  

  Poznaj zviera zo ZOO  

  Zvieratá zo ZOO  

  Zvuky zvierat zo ZOO   

05 Rok Ľudia a čas  

 Ročné obdobia Ročné obdobie ROK - roční období a měsíce 

  Ročné obdobia-oblečenie  

  Sviatky v roku  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1505
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_zahrada1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1521
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1047
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1493
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1494
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1234
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1227
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1492
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1520
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1495
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1519
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1490
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1489
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1491
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1231
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1509
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1508


6 

Mesiac Plán Online Online 

  skolasnadhledem rysava 

 Mesiace v roku Mesiace a ročné obdobia  

  Mesiace v roku Mesiace v roku 

 Dni v týždni Dni v týždni 1 Dni v týždni 

  Týždeň Dny v týdnu  a  Roční doby 

  Dni v týždni 2  

 Kalandár   

 Meriame čas Časti dňa 1  

  Meranie času  

  Časti dňa 2  

  Čo sa deje vo dne?  

 Koľko je hodín? Druhy hodín CELÉ HODINY 

  Koľko je hodín?  

  Určujeme čas  

 Môj deň Denné činnosti a ich čas Části dne a režim dne 

  Aké bude počasie   

  Čo sa deje, stalo, môže stať  

  Minulosť, prítomnosť, budúcnosť  

06 Léto   

 Letné radovánky Balíme LÉTO - měsíce a počasí 

 Letné počasie Letné a zimné športy  

 Záhrada v lete Športy a ich názvy LÉTO - na zahradě 

 Leto v lese Žatva LÉTO - v lese 

 Leto na poli Letný kvíz  

 Chystáme sa na   

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1507
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1052
https://www.berneska.cz/mesice-v-roce-1-trida/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1051
https://www.berneska.cz/dny-v-tydnu-1-trida/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1500
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/tyden1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obdobi1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1230
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1498
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1228
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1719
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1499
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1048
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/hodiny1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1229
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1050
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rezim_dne1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1506
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1496
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1497
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1486
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1487
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1488
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_zahrada.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1485
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1502
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prázdniny 

 Nebezpečia počas 
prázdnin 

 
 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
http://rysava.websnadno.cz/

