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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  26.4. - 30.4. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Slabikář  Slabikář  77-81 

  Str. 77 - procvičování čtení slov se slabikotvorným r, l 77 

  Str. 78, 79 - Představíme si nové písmeno f, F 78, 79 

  Str. 80, 81 - procvičování, práce s textem, pohádka 80, 81 

Písanka 3  Písanka 3 18-22 

  Nácvik psaní malého h, velkého H, velkého T  + jednoduchá 
slova 

 

Matematika 2  Str. 56 - procvičování sčítání, odčítání do 20 bez přechodu 
desítky, řešení slovních úloh typu „o několik méně“ 

56 

Matematika 3  Žáci začínají sčítat v oboru čísel 0-20 s přechodem desítky  

  Pomůcky - počítadla, číselná osa  

  Odkaz: 

https://skolakov.eu/matematika-1-trida - Školákov - cvičení 
k procvičování (pro zájemce) 

 

Prvouka  Domácí mazlíčci 65 

  Žáci si uvědomují odpovědnost za zvířátko, které doma 
chovají. Učí se o něj postarat. 

 

  Snaží se posoudit vhodnost výběru vzhledem ke svým 
možnostem (náročnost na prostor, dostatek pohybu, alergie 
apod.). 

 

  Poznáváme zvířátka 66 

  Žáci se seznamují s dalším živočišným druhem - savci.  

  Podle obrázku popisují stavbu jejich těla  

  Vyjmenují některé savce  

Angličtina  Lekce 3 - Birthday  28-29 

  Na straně 28 si děti vybarví dvojice, které k sobě patří, 
stejnou barvou. 

Procvičujeme množné číslo: 

one star x two stars 

one doll x two dolls 

(...) 

28 

  V dalším cvičení vybarvujeme čísla na květině příslušnou 
barvou. 

Čteme:  

 

https://www.zschmelnice.cz/content/264-304
https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-264-304
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Kto Deň Dátum Kde 

  26.4. - 30.4. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

one - white, two - yellow, three - red, (...).  

  Na straně 29 máme shrnutí slovní zásoby třetí lekce. Děti si 
ke slovíčkům nalepí medvídky. 

29 

 
 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 77-81 

rysava Hláska a písmeno F  

Písanka 3 Písanka 1-3 18-22 

 h 18-19 

 H 20 

 T 21-22 

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno F 9 

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

56 

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

56 

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  

https://www.zschmelnice.cz/content/264-304
http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof1.htm
https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=526
http://rysava.websnadno.cz/psani/h1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/hh1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/tt1.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://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
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Predmet Online Strana 

 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  

 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  

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
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
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 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  

 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  

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
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1446
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1447
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 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  

 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  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1450
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1451
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
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 Počítame do 20  

 Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10  

 Opakovanie-počítanie do 20  

 Priraď príklad k správnemu terču  

 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  

 Číselný obor 0-20 s přechodem 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 31-36    

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1342
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1343
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1347
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.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=11.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9320+s+p%C5%99echodem+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/
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Kreslenie Barevné příklady 1 31-37 

Prvouka INTERAKTIVNÍ SEŠIT HRAVÁ PRVOUKA 1 65-66 

 Domácií mazlíčci 65 

 Poznávame zvířatká 66 

skolasnadhledem 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   

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 28-29 

 
 

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/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.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-264-304
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

