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PRVOUKA 
 

Mesiac Téma Téma Téma Téma 

 Hravá prvouka 2-učebnice skolasnadhledem rysava skolakov 

09 Škola 
 

  

 Jsem školák 
 

Ve škole  

 Školní rok 
 

1. opakování - ŠKOLA  

 Cesta do školy 
 

 CESTA DO ŠKOLY 

 Cestujeme 
 

  

 Dopravní výchova a 
bezpečnost 

 
Ano/Ne | Procvičuj 
Dopravní prostředky 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Chování v MHD 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

  
 
Třídění | Procvičuj 
Jaké znám značky? 
2. ročník | Prvouka | Dopravní značky 

Dopravní značky Dopravní značky 

  
 
Třídění | Procvičuj 
Značky zákazové, příkazové, informační 
2. ročník | Prvouka | Dopravní značky 

  

  
 
Kvíz | Procvičuj 
Pravidla silničního provozu 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

  
 
Kvíz | Procvičuj 
Pravidla silničního provozu pro cyklisty 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

  
 
Třídění | Procvičuj 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/opakovani1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/cesta-do-skoly
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3039
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3033
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3033
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3033
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3033
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3037
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3037
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3037
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3037
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3036
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3036
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3036
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3036
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3035
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3035
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Mesiac Téma Téma Téma Téma 

 Hravá prvouka 2-učebnice skolasnadhledem rysava skolakov 

Povinná výbava cyklisty 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  
 
Přetahování | Procvičuj 
Základy první pomoci 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

  
 
Třídění | Procvičuj 
Důležitá telefonní čísla 
2. ročník | Prvouka | Bezpečnost 

  

 Bezpečné chování 
v rizikových situacích 

 
PDF | Zapoj rodiče 
Na co si dát pozor? 
Bezpečné chování v rizikových situacích 

  

  
 
Video | Zapoj rodiče 
Povodeň 
Bezpečné chování v rizikových situacích 

  

09 Domov 
 

  

 Můj domov 
 

  

 Naše vlast 
 
Kvíz | Procvičuj 
Státní symboly 
2. ročník | Prvouka | Česká republika 

Moje vlast  

10 Podzim 
 

  

 Příroda na podzim 
 
Doplňování do textu | Procvičuj 
Podzim – změny v přírodě 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Přišel podzim PODZIM V PŘÍRODĚ 

  
 

Savci v podzimním lese  

  
 

Ptáci na podzim  

 Listnaté stromy 
 
Pexeso | Procvičuj 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3035
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3035
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3041
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3041
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3041
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3041
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3218
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3218
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3218
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3218
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3216
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3216
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3216
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3216
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3032
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3032
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3032
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3032
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/nase_vlast.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4463
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4463
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4463
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4463
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/podzim-v-prirode
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_savci.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_ptaci.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4443
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 Hravá prvouka 2-učebnice skolasnadhledem rysava skolakov 

Stromy – druhy stromů 
2. ročník | Prvouka | Rostliny 

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

Rostliny lesa   

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

  

 Keře 
 

2. opakování - PODZIM  

 Lesní plody 
 

Lesní plody  

 Houby 
 
Třídění | Procvičuj 
Houby jedlé, nejedlé a jedovaté 
2. ročník | Prvouka | Houby 

Podzim v lese - rostliny a 
houby 

 

  
 
Přetahování | Procvičuj 
Základní druhy hub 
2. ročník | Prvouka | Houby 

  

 Podzim v sadu 
 
Pexeso | Procvičuj 
Druhy ovoce 
2. ročník | Prvouka | Ovoce a zelenina 

OVOCE A ZELENINA 

Druhy ovoce 

 Záhrada na podzim 
 
Přetahování | Procvičuj 
Podzim – sklizeň 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

 

Polní plodiny 

  
 
Třídění | Procvičuj 
Rozlišování ovoce a zeleniny 
2. ročník | Prvouka | Ovoce a zelenina 

 

 

  
 
Pexeso | Procvičuj 
Druhy zeleniny 

 Druhy zeleniny 

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
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://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm
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_2.roc/2opakovani1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4446
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4445
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/ovoceazelenina1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4468
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4468
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4468
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4468
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/zemedelske-plodiny/ucime-se-1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4449
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4449
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4449
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4449
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm
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 Hravá prvouka 2-učebnice skolasnadhledem rysava skolakov 

2. ročník | Prvouka | Ovoce a zelenina 

 Podzim u řeky 
 

  

11 Rodina 
 

 MOJE RODINA 

 Moje rodina 
 
Kvíz | Procvičuj 
Členové rodiny 
2. ročník | Prvouka | Rodina 

RODINA - moji nejbližší a 
příbuzní 

Pojmenování členů rodiny 

  
 
Křížovka | Procvičuj 
Co potřebuje novorozeně, co potřebuje 
školák 
2. ročník | Prvouka | Rodina 

  

 Rodinné oslavy 
 

Rodinné oslavy  

 Zájmy a povinnosti 
 

  

 Pomáhame si 
 
Přetahování | Procvičuj 
Jak mohu pomáhat v rodině? 
2. ročník | Prvouka | Rodina 

3. opakování - RODINA  

 Mezilidské vztahy 
 
Přetahování | Procvičuj 
Chovaní k druhým, ohleduplnost, pomoc 
Mezilidské vztahy 

4. opakování - DOMOV  

  
 
Třídění | Procvičuj 
Mladí a stáří 
2. ročník | Prvouka | Mezilidské vztahy 

  

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Přátelství 
2. ročník | Prvouka | Mezilidské vztahy 

  

12 Zima 
 

  

 Příroda v zime 
 
Ano/Ne | Procvičuj 

Přišla zima ZIMA V PŘÍRODĚ 

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/rodina
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4433
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4433
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4433
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4433
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rodina1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rodina1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/moje-rodina/ucime-se-1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4432
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4432
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/oslava1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4434
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4434
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4434
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4434
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/3opakovani1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4438
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4438
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4438
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4438
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/4opakovani.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4439
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4437
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4461
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4461
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/zima-v-prirode
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Zima – změny v přírodě 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

  
 
Třídění | Procvičuj 
Zimní spánek zvířat 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Zvířata v zimě Zimní kalendář 

 Zvyky a tradice 
 

Vánoce  

 Zimní sporty 
 
Přetahování | Procvičuj 
Zimní aktivity 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

 

 

  
 

5. opakování - ZIMA  

01 Lidské tělo 
 

  

 Každý jsme jiný 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Dýchání 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 ČLOVĚK 

 Části tela 
 
Přetahování | Procvičuj 
Kostra 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

ZDRAVÍ - Naše tělo 

Stavba těla člověka 

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Nervy 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

Části těla (1.roč) 

 

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Srdce 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

  

  
 
Třídění | Procvičuj 
Svaly 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

  

  
 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4461
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4461
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4471
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4471
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4471
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4471
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/zima-v-prirode/zimni-kalendar/prezentace.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/vanoce.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4469
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4469
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4469
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4469
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/5opakovani.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3047
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/clovek
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/nase_telo1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3048
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3046
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3050
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
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Přetahování | Procvičuj 
Trávení 
2. ročník | Prvouka | Stavba těla 

 Smysly 
 

  

 Nemoc a úraz 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Úrazy – lehká a vážná zranění 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

ÚRAZ A NEMOC  

 U lékaře 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Hygiena 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

Hygiena  

 Žiju zdravě 
 
Třídění | Procvičuj 
Druhy sportu 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

6. opakování - ZDRAVÍ  

  
 
Pexeso | Procvičuj 
Sportovní výbava a náčiní 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

  

  
 
Doplňování do textu | Procvičuj 
Proč je pohyb dobrý pro naše tělo 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

  

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Odpočinek a spánek 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

  

 Správna výživa 
 
Třídění | Procvičuj 
Životospráva 
2. ročník | Prvouka | Zdraví 

  

  
 
Přetahování | Procvičuj 
Potravinová pyramida 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3049
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4427
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4427
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4427
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4427
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/uraz_nemoc1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4425
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4425
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4425
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4425
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/hygiena.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4431
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4431
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4431
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4431
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/6opakovani.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4430
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4430
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4430
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4430
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4428
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4428
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4428
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4428
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3051
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3051
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3051
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3051
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4429
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4429
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4429
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Mesiac Téma Téma Téma Téma 

 Hravá prvouka 2-učebnice skolasnadhledem rysava skolakov 

2. ročník | Prvouka | Zdraví 

02 Lidé a společnost 
 

  

 Povolání dospělých 
 
Křížovka | Procvičuj 
Druhy zaměstnání 
Povolání 

Práce dospělých - povolání  

  
 
PDF | Zapoj rodiče 
Povolání 
2. ročník | Prvouka | Povolání 

7. opakování - NÁŠ SVĚT  

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Proč lidé pracují? 
2. ročník | Prvouka | Povolání 

  

 Zájmy a koníčky 
 

 LIDÉ A VÝROBKY 

 Suroviny a výrobky 
 
PDF | Zapoj rodiče 
Co je z čeho? 
Z čeho jsou věci kolem nás 

 Přírodnina-surovina-
výrobek 

 Výroba potravín 
 

  

 Výroba papíru 
 

  

 Ve sklárně 
 

  

 Třídime odpad 
 

  

 Chránime přírodu 
 

  

 Voda 
 
Doplňování do textu | Procvičuj 
Šetříme vodou 
2. ročník | Prvouka | Voda 

  

  
 
Třídění | Procvičuj 
Skupenství vody 
2. ročník | Prvouka | Voda 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4429
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4436
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3224
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/7opakovani.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4435
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-vyrobky
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3223
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3223
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3223
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3223
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-vyrobky/prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-vyrobky/prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4455
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4455
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4455
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4455
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Ano/Ne | Procvičuj 
Využití vody 
2. ročník | Prvouka | Voda 

  

  
 
Přetahování | Procvičuj 
Život ve vodě a kolem ní 
2. ročník | Prvouka | Voda 

  

  
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Znečištění vody 
2. ročník | Prvouka | Voda 

  

 Umělé a pŕírodní prvky 
 
Třídění | Procvičuj 
Umělé a přírodní prvky v krajině 
2. ročník | Prvouka | Umělé a přírodní prvky 

  

03 Jaro 
 

  

 Přišlo jaro 
 
Doplňování do textu | Procvičuj 
Jaro – změny v přírodě 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Přišlo jaro 

JARO V PŘÍRODĚ 

  
 
Třídění | Procvičuj 
Jaro – co se děje s živočichy 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

 

 

 Velikonoce 
 

Velikonoce  

 Jaro v lese a u vody 
 

  

 Jarní květiny 
 
Křížovka | Procvičuj 
Jarní květiny 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Jarní květiny 

Jarní rostliny 

 Pokojové rostliny 
 

  

 Zahrada na jaře 
 
Přetahování | Procvičuj 

  

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4451
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4472
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4472
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4472
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4472
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/jaro-v-prirode
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4470
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/velikonoce.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4464
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4464
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4464
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4464
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466
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Jarní práce na zahradě 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

 Rozkvetlé stromy 
 

  

 Ze živote včel 
 

  

04 Ptáci na jaře 
 
Přetahování | Procvičuj 
Ptáci stěhovaví a stálí 
2. ročník | Prvouka | Živočichové 

Ptáci na jaře Naši ptáci 

 Hospodárřske zvířata a 
drůbež 

 
Třídění | Procvičuj 
Zvířata 
2. ročník | Prvouka | Živočichové 

Hospodářská zvířata 

Hospodářská zvířata 

 Savci a ptáci 
 
Pexeso | Procvičuj 
Základní druhy savců 
2. ročník | Prvouka | Živočichové 

8. opakování - JARO 

Hospodářská zvířata-hlasy 

 Ryby, plazy a obojživelníci 
 
Přetahování | Procvičuj 
Základní druhy ryb 
2. ročník | Prvouka | Živočichové 

  

 Domáci zvířata-naši 
mazlíčci 

 
Zvířata chovaná pro radost  

05 Rok 
 

  

 Roční období 
 

Rok - měsíc po měsíci  

 Kalendář 
 
Třídění | Procvičuj 
Významné dny 
2. ročník | Prvouka | Kalendář 

  

 Měsíce v roku 
 

  

 Dny v týdnu 
 

  

 Části dne 
 

Orientace v čase LIDÉ A ČAS 

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4456
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4456
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4456
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4456
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_ptaci.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4459
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4459
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4459
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4459
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4458
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4458
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4458
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4458
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/8opakovani.htm
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4457
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/domaci_mazlicci.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3042
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas
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 Měříme čas 
 
Přetahování | Procvičuj 
Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 
2. ročník | Prvouka | Určování času, hodiny 

 Poznáváme hodiny 

  
 
Přetahování | Procvičuj 
Určování času – minuty 
2. ročník | Prvouka | Určování času, hodiny 

  

 Minulost, přítomnost, 
budoucnost 

 
  

06 Léto 
 

  

 Přišlo léto 
 
Ano/Ne | Procvičuj 
Léto – změny v přírodě 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Přišlo léto  

 Léto v lese 
 
Přetahování | Procvičuj 
Letní aktivity 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

Léto v lese  

 Záhrada v léte 
 

Léto v okolí lidských obydlí  

 V léte na poli 
 
Křížovka | Procvičuj 
Léto – sklizeň 
2. ročník | Prvouka | Roční období 

  

 Letní louka 
 

Léto na louce  

 Léto u vody 
 

Léto u vody  

 Chystáme se na prázdniny 
 

  

 

https://www.etaktik.cz/hrava-prvouka-2-ucebnice/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/1149-2-rocnik
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3043
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3044
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4467
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4467
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4467
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4467
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_vlese1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_okoliobydli1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4465
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4465
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4465
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4465
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_nalouce1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_uvody.htm

