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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  22.3. - 26.3. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Slabikář  Slabikář  56-59 

online výuka Po Str. 56 - nové písmeno B, b 56 

procvičování 
na doma 

Po Poznámka: Písmena b a d si děti často pletou - ponecháme 
dostatek času, zejména žákům, kteří mají stále problém a 
pravolevou orientací. 

Str. 57 - čtení slov ve sloupcích (fialový žebřík) 

Str. 57 - čtení článku Bledule 

Str. 58 - Samovy hádanky 

Str. 58 (balonek) - čtení slov - sloupečky 

57-58 

online výuka St Str. 59 - Bára vypravuje 59 

procvičování 
na doma 

St Str. 59/ 3, 4 59 

 St Odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2bIRj7YvLQ - Michal 
představuje písmeno B 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu3VaEKzQSQ - 
pomůcka na rozlišení b a  d 

 

Písanka 2  Písanka 2  

online výuka Po Str. 39 - vysvětlím 39 

procvičování 
na doma 

Po Písanka 2 - str. 39 - přepis písmen, přepis jednoduchých vět. 39 

Písanka 3  Písanka 3  

online výuka St Písanka 3 - str. 1, 2 - vysvětlím 1, 2 

procvičování 
na doma 

St Písanka 3 - str. 1 - opis slov 1 

 St Písanka 3 - str. 2 - nácvik psacího malého r 2 

Matematika 2  Sčítání, odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu 10 38-40 

online výuka Út Str. 38 - žáci řeší příklady na sčítání typu 12 + 3 a slovní 
úlohy 

38 

 Út Str. 39/1, 2 39/1, 2 

procvičování 
na doma 

Út Str.  38/3 38/3  

 Út Str. 39/3 39/3 

online výuka Pá Str. 40/ 2, 3 - odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu 10 40/2, 3 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-223-do-263
https://www.youtube.com/watch?v=b2bIRj7YvLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yu3VaEKzQSQ
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Kto Deň Dátum Kde 

  22.3. - 26.3. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

procvičování 
na doma 

Pá Str. 40/4 40/4 

Prvouka  Příroda na jaře 52 

  Žáky seznámíme s živočichy, které můžeme pozorovat na 
jaře, s jejich chováním. 

Přečtěte si společně obrázkový text v učebnici. 

 

  Úkol 1: Napiš mládě - býk, kráva  TELE,    vepř, prasnice   
SELE 

 

  Úkol 2: Žáci vybarvují jen ty obrázky, které patří k jaru: 
motýla, čmeláka, déšť, kvetoucí strom, tulipány, narcisy, 
sluníčko. 

 

  Poslech relaxační hudby: Ranní ptačí zpěv 
(www.youtube.com) 

Děti zavřou oči a uklidní mysl. Vyprávějí, co můžou vidět 
(kosa, jak vytahuje žížalu, vlaštovku, jak sedí na drátě a 
potom loví mouchy …..) 

 

  Jarní počasí 53 

  Žáci si uvědomují, jaké je počasí na jaře, srovnávají je 
s jinými ročními obdobími.  

Přemýšlí o vhodném oblečení na jaře.  

Naučí se jarní měsíce (BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN) 

 

  Přečtěte si společně obrázkový text a pranostiku v učebnici  

  Úkol 2:  RÉBUS.  Tajenka je: BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN.  

  Úkol 3:  Jarní oblečení - kšiltovka, kalhoty, botasky, bunda. 
Diskutujte se žáky o oblečení, které na obrázku chybí. Co by 
si mohl, nebo měl, ještě Ota obléct (tričko, ponožky, šátek, 
holiny…….) 

 

Angličtina  Numbers-Číslovky  18-20 

  Cvičení 1 maji děti na obrázcích na oblečení různý počet 
předmětů.  

Procvičujeme věty:  

 I have five brown pencils. And you?  Já mám pět hnědých 
tužek. A ty?  

 I have six yellow stars. And you? Já mám šest žlutých 
hvězd. A ty? 

18 

  Podobně pracujeme i ve cvičení 2. 

 I have three apples. And you? Já mám tři jablka. A ty?  

 Give me one apple, please. Dej mi jedno jablko, prosím. 

19 

  Děti si vybarví jednotlivé druhy ovoce podle barevných vzorů. 
Jednotlivé druhy spočítají. 

20 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-223-do-263
http://www.youtube.com/
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-223-263
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Kto Deň Dátum Kde 

  22.3. - 26.3. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Tvoříme věty: 

 I have six red apples.  

 I have seven yellow lemons. 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 56-59 

rysava Hláska a písmeno B  

Písanka 3 Písanka 1-3 2 

rysava r  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno B 3 

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

38-40 

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  

 Sčítání a odčítání do 20  

 Sčítání do 15 - sčítání do 15 názorně, sčítání do 15  

 Odčítání do 15 - odčítání do 15 názorně, odčítání do 15  

 Početní pyramidy (4 úrovně) - sčítání, dopočítávání do 15  

 Sčítání do 20 - sčítání do 20 názorně, sčítání do 20  

 Jablečný den - sčítání, příklady typu 10 + 1 = _, 10 + _ = 11  

 Odčítání do 20 - odčítání do 20 názorně, odčítání do 20  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-223-do-263
http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenob1.htm
https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=526
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/psani/r1.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
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-15/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-1/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-20/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-20/priklady1.htm
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Predmet Online Strana 

 Jablečný den 2 - odčítání, příklady typu 11 - 1 = _, 11 - 1 = _  

 Početní pyramidy (4 úrovně) - sčítání, dopočítávání do 20  

 Početní pyramidy (5 úrovní) - sčítání do 20  

 Sčítání a odčítání do 15 názorně - příklady typu 12 + 3, 15 - 3  

 Jarní kvítí - sčítání a odčítání do 15  

 Rybaříme - sčítání do 20  

 Lov motýlů - odčítání do 20  

 Květinářství - rozklady čísel 11 - 20  

 V cukrárně - sčítání a odčítání, porovnávání výsledků  

 Matematické křížovky - sčítání a odčítání do 20  

 Počítáme úspory - sčítání a odčítání do 20  

 Vlakové nádraží - matematické řetízky  

 Puzzle - pohádky 1 - sčítání do 20  

 Puzzle - pohádky 2 - odčítání do 20  

 Puzzle - pohádky 3 - sčítání a odčítání do 20  

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  

 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  

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den-2/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-2/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typC-1/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/obrazkove-pocitani-do-15/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jarni-kviti/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/lov-motylu/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/kvetinarstvi/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/v-cukrarne/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-krizovky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocitame-uspory/pocitame.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/vlakove-nadrazi/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-1/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-2/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-3/pocitame.html
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
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
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Predmet Online Strana 

 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  

 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  

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
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1450
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1451
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 Kachličky  

 Odčítanie do 14  

 Kachličky-koľko chýba  

 Počítanie do 15  

 Prirodzené čísla 0-15  

 Čísla pred a za  

 Porovnávanie čísel  

 O x menší/väčší  

 Sčítanie a odčítanie do 15 bez prechodu cez 10  

 Slovné úlohy  

 Sčítanie a odčítanie  

 Sčítanie a odčítanie do 15 s prechodom cez 10  

 Myslím si číslo  

 Sčítanie a odčítanie do 15  

 Vypočítaj a priraď  

 Sčítanie do 15  

 Príklady s rovnakým výsledkom  

 Odčítanie do 15  

 Vypočítaj a priraď  

 Slovné úlohy do 15  

 Nákupy  

 Počítanie do 18  

 Sčítanie do 18  

 Vyber správny výsledok  

 Počítanie do 20  

 Prirodzené čísla 0-20  

 Radíme čísla podľa veľkosti 1  

 Radíme čísla podľa veľkosti 2  

 Porovnávanie čísel  

 Menší, väčší, rovná sa  

 Porovnaj  

 Správne, alebo chybne?  

 Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez 10  

 Počítame do 20  

 Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10  

 Opakovanie-počítanie do 20  

 Priraď príklad k správnemu terču  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1448
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1449
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1453
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1457
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1336
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1458
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1456
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1454
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1455
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1459
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1723
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1338
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1339
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1724
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1346
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1340
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1342
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1343
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1347
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 Správne, alebo chybne?  

 Sčítanie a odčítanie do 20  

 Zložené príklady  

 Sčítanie do 20  

 Doplňujeme príklady  

 Odčítanie do 20  

 Vyber správny výsledok  

 Slovné úlohy do 20  

 Úlohy o veku  

 Rozklad čísel do 20  

 Desiatky a jednotky  

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  

berneška 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 52-53 

 Příroda na jaře 52 

skolasnadhledem Jarný kvíz  

 Krížovka-jar  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1344
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1348
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1341
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1725
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1345
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1465
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/
http://www.berneska.cz/
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/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1501
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1484
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Predmet Online Strana 

 Jarní počasí 53 

berneška Mesiace v roku  

skolasnadhledem Mesiace v roku  

 Mesiace a ročné obdobia  

 Ročné obdobie  

skolasnadhledem Ročné obdobia-oblečenie  

rysava JARO - měsíce a počasí  

 Domácí zvířata a jejich mláďata  

 Hrajeme si na jaře 54 

 Jarní rostliny 55 

rysava Jarní rostliny a části rostlin  

skolasnadhledem Popis tela rastlín  

 Krížovka kvety  

 Luční rostliny známé i neznámé  

 V sadu 56 

rysava JARO v sadu   

 Včelky 57 

 Práce na záhradě 58 

rysava Jarní práce na zahrádce  

skolasnadhledem Jarné práce na záhrade  

 Velikonoce 60 

skolasnadhledem Sviatky v roku  

rysava Svátky jara  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 18-20 

 
 

http://www.berneska.cz/
https://www.berneska.cz/mesice-v-roce-1-trida/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1052
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1507
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1231
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1509
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1221
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1043
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lucni_rostliny.htm
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad1.htm
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_zahrada1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1505
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1508
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara1.htm
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-223-263
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

