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ROZVRH 
 

Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Deň Dátum Kde 

  14.6. - 18.6. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Slabikář  Slabikář  102-109 

  Od str. 100  Slabikář pokračuje Literární částí. S texty ke 
čtení ještě dále pracujeme, doplňujeme je říkankami, 
hádankami, rébusy, didaktickými hrami. 

100 

Písanka 4  Písanka 4 9-13 

  Str. 9 - nácvik psaní malého psacího f 9 

  Str. 10 - nácvik psaní velkého psacího F 10 

  Str. 11 - opis slov a jednoduchých slov 11 

  Str. 12 - nácvik psaní velkého psacího Y 12 

  Str. 13 - nácvik psané malého psacího g 13 

Matematika 3  Žáci sčítají a odčítají s přechodem desítky v oboru čísel 0-20 26-29 

  Str. 29 - žáci se seznamují s jednotkami délky (metr)  

  Matematické hry  

  Pomůcky - počítadla, číselná osa  

  Odkaz: 

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

 

Prvouka  Léto v lese 78 

  Žáci se poučí o vhodném chování v lese. 

Vědí, které plody v lese sbíráme a které ne. Rozliší plody 
jedovaté a jedlé 

 

  Léto na poli 79 

  Žáci se naučí některé základní plodiny, které se v létě sklízí 
na poli. 

Rozeznají živočichy, které na poli můžeme spatřit. 

 

Angličtina  Lekce 5 - Animals in a ZOO 41-42 

  Na straně 41  podle částí těla poznáváme zvířata na kartách. 
Hledáme dvojice, kartu z první a druhé řady, která utvoří 
jeden obrázek. Pozadí každé dvojice vybarvíme stejnou 
barvou. 

Tvoříme věty:  

I have an elephant. I like elephants. (...)  

41 

  Na straně 42 děti hrají kuželky se zvířaty. Spočítají, kolik 
kterých kuželek je v herním poli. 

42 

https://www.zschmelnice.cz/content/146-186
https://skolakov.eu/matematika-1-trida
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-j-rauscherov%C3%A1-146-186
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Kto Deň Dátum Kde 

  14.6. - 18.6. ZŠ 

Predmet  Úlohy Strana 

Procvičujeme věty: 

I have three red monkeys. 

I have five blue lions. 

(...) 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 102-109 

rysava Čteme si básničku  

 Práce s básničkou  

 Čtení s porozuměním - Počítač  

 Čtení s porozuměním - Obrázek od maminky  

 Čtení s porozuměním - Co je vidět z okna  

 Čtení s porozuměním - Hokejista  

 Luštíme 4. LUŠTĚNKY  

 Práce s básničkou - Vrtulníky na výletě  

Písanka 4 Písanka 1-4 9-13 

 f  

 F  

 g  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1 44-52 

 Opakovanie  

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

26-29 

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  

https://www.zschmelnice.cz/content/146-186
http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basen1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bas1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pocitac1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/obrazek1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/okno1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/hokejista1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/4lustenky_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basnicka1.htm
https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=527
http://rysava.websnadno.cz/psani/f1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ff1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/g1.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
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 Úlohy o veku  

 Rozklad čísel do 20  

 Desiatky a jednotky  

rysava METR  

 Vztahy o několik více  

 LITR  

 Vztahy o několik méně  

 KILOGRAM  

online cvičenia Číselný obor 0-20 s přechodem desítky  

 Hravý početník 31-36    

Kreslenie Barevné příklady 1 35-39 

Prvouka INTERAKTIVNÍ SEŠIT HRAVÁ PRVOUKA 1  

 Leto v lese 78 

rysava LÉTO - v lese  

 Leto na poli 79 

skolasnadhledem Žatva  

skolasnadhledem Letný kvíz  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-2. díl 41-42 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1345
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1465
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/metr1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxvice1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/litr1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/oxmene1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/kilogram1.htm
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/
http://rysava.websnadno.cz/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_les1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1485
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1502
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-j-rauscherov%C3%A1-146-186
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

