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ROZVRH 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  10.5. - 14.5. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Slabikář  Slabikář  86-87 

  Slova s ď, ť, ň  

  Jazykové hry  

  Literární výchova - poslech lidové pohádky + práce s textem  

Písanka 3  Písanka 3 27-30 

  Nácvik psaní velkého psacího B + slabiky, jednoduchá slova  

Matematika 3  Žáci začínají sčítat v oboru čísel 0-20 s přechodem desítky 7-10 

  Str. 7/2 - žáci dokreslují podle zadání určený počet lentilek a 
podle vzoru zapisují příklady. 

7/2 

  Str. 7/3 - číselné osy - žáci zakreslí pomocí dvou barev 
příklady do číselných os podle vzoru. 

7/3 

  Str. 8 - upevňování učiva: sčítání s přechodem desítky v 
oboru čísel 0-20. 

8 

  Str. 9, 10 - procvičování příkladů s přechodem desítky. 9,10 

Prvouka  Měsíce v roce 69 

  Žáci si osvojují názvy všech měsíců v roce.  

  Učí se správně zařadit měsíce do ročních období.  

  Vysvětlují si změny v přírodě, typické počasí pro jednotlivé 
roční doby.  

 

  Dny v týdnu 70 

  Žáci si osvojují názvy dnů v týdnu ve správném pořadí.  

  Pochopení rozdílů mezi pracovními dny a dny pracovního 
klidu, časových souvislostí: včera - dnes - zítra. 

 

  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.). 

 

Angličtina  Lekce 4 - Pets  32-33 

  Na straně 32 hledají děti cestu od pastelky ke zvířeti a zvíře 
vybarví podle barvy pastelky. Procvičujeme věty: 

This is a dog. This dog is brown. 

This is a cat. This cat is black. 

32 

  Na straně 33 děti nejprve spojí jednotlivé tvary podle 
naznačeného vzoru. Počet zvířátek zapíší do rámečku v 

33 

https://www.zschmelnice.cz/content/105-145-p%C5%99ehled-u%C4%8Diva-zpr%C3%A1vy
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-j-rauscherov%C3%A1-105-145
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příslušném výřezu ve třetím sloupci.  Tvoříme věty: 

I have a hamster. I have eight hamsters. 

I have a dog. I have two dogs. 

Opakujeme také věty: 

I play with my cat. I like my cat. 

Hraji si s mojí kočkou. Mám ráda moji kočku. 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 86-87 

rysava Čteme slova s písmeny Ď, Ť, Ň  

Písanka 3 Písanka 1-3 27-30 

 B  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno B 9 

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

7-10 

skolakov 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 s přechodem desítky  

 Hravý početník 31-36    

Kreslenie Barevné příklady 1 31-37 

Prvouka INTERAKTIVNÍ SEŠIT HRAVÁ PRVOUKA 1 69-70 

https://www.zschmelnice.cz/content/105-145-p%C5%99ehled-u%C4%8Diva-zpr%C3%A1vy
http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm
https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=526
http://rysava.websnadno.cz/psani/bb1.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://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=11.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9320+s+p%C5%99echodem+des%C3%ADtky#selid
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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 Mesiace v roku 69 

skolasnadhledem Mesiace a ročné obdobia  

 Mesiace v roku  

rysava Mesiace v roku  

berneška Mesiace v roku  

 Dni v týždni 69 

skolasnadhledem Dni v týždni 1  

 Týždeň  

 Dni v týždni 2  

rysava Dni v týždni  

 Dny v týdnu     

berneška Dni v týždni  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 32-33 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1507
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1052
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.berneska.cz/mesice-v-roce-1-trida/
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/1051
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1500
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1230
http://rysava.websnadno.cz/
https://www.berneska.cz/dny-v-tydnu-1-trida/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/tyden1.htm
http://www.berneska.cz/
https://www.berneska.cz/dny-v-tydnu-1-trida/
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-j-rauscherov%C3%A1-105-145
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

