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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 14.9. - 18.9. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda úkoly a cvičení na této dvoustraně podporují zrakové 
vnímání, postřehování shod a rozdílů, rozvíjejí řeč, 
rozdělování slov na slabiky 

8, 9  

 

 čeká nás první písmenko M m 12-15 

První psaní uvolňovací cviky do 17 

Matematika - numerace 1-4   

 - základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, 
trojúhelník) 

 

Prvouka Cesta do školy, Cestujeme 7, 8 

Angličtina Lekce 1 

Učebnice 

What´s your name? 

I´am ……. 

Song Bye, bye 

6-7 

 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 8-15 

 Zrakové vnímanie  

 Závody Formule 1 - poznávání barev  

 Hrajeme si s dětmi - hledání odlišného obrázku  

 Bystrý pozorovatel - hledání otočených obrázků  

 Filipovy hádanky - hledání shodného obrázku  

 Myšák Mickey a Minnie - hledání dvojice obrázků  

 Mazlíčci - hledání změněného obrázku  

 Obrázkové skládanky - skládání obrázků bez předlohy  

 Smíšci a mračouni - hledání dvojice stejných obrázků  

 Tvary písmen - hledání dvojice stejných tvarů písmen  

 Zraková pamäť  

 Barvičkové pexeso - hledání dvojic shodných obrázků  

 Stínové pexeso - zvířátka - hledání dvojice shodných 
obrázků 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-14-189
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A179-309
https://ucebnice.online/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/zavody-formule-1/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/hrajeme-si-s-detmi/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/bystry-pozorovatel/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/filipovy-hadanky/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/mickey-and-minnie/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/mazlicci/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/obrazkove-puzzle/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/smisci-a-mracouni/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/tvary-pismen/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-pamet/barvy/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-pamet/stiny-zviratka/pexeso.html
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Predmet Online Strana 

 Stínové pexeso - oblékání - hledání dvojic shodných 
obrázků 

 

 Sluchové vnímanie  

 První hláska ve slově -vyhledávání obrázků podle 
náslovné hlásky 

 

 Počet slabik ve slově  

 Zrakové vnímanie  

 Zvieratká a ich tiene  

 Lietadlá a ich tiene  

 Zaraďovanie podľa veľkosti-1  

 Zaraďovanie podľa veľkosti-2  

 Dopravné značky a ich tvary  

 Spojovanie rovnakých obrázkov  

 Rovnaké poradie obrázkov  

 Štvorčeky  

 Trojuholníky  

 www.maminkam.cz  

 Zrakové vnímanie  

 Dopravné značky  

 Značky áut  

 Štátne vlajky  

 Hláska a písmeno M  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno M 17 

První psaní uvolňovací cviky do 17 

Matematika Počítáme do 5  

 Číselní řada 1 až 5  

 Rozklad čísel 3, 4 a 5  

 Porovnáváme  

Geometria TROJÚHELNÍK  

 OBDÉLNÍK  

 KRUH  

 ČTVEREC  

 Draci  

 Základní geometrické útvary rovinné  

Kreslenie Barevné příklady 1 1-4 

Prvouka Situácia na ceste  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-pamet/stiny-obleceni/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/sluchove-vnimani/hlasky-podle-obrazku/cviceni.html
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabiky.htm
https://www.berneska.cz/zrakove-vnimani-zviratka-a-jejich-stiny/
https://www.berneska.cz/zrakove-vnimani-letadla-a-jejich-stiny/
https://www.berneska.cz/razeni-podle-velikosti-slon-motyl-a-rybicka/
https://www.berneska.cz/razeni-podle-velikosti-stul-zidle-skrin/
https://www.berneska.cz/dopravni-znacky-a-jejich-tvary/
https://www.berneska.cz/spojovani-stejnych-obrazku-tecky-pruhy/
https://www.berneska.cz/stejne-poradi-obrazku-zima-ovoce/
https://www.berneska.cz/ctverecky/
https://www.berneska.cz/trojuhlenicky/
http://www.maminkam.cz/
http://www.krajciova.sk/ADAMKO/2%20MS/1%20PL/T2/7-Z-znacky.pdf
http://www.krajciova.sk/ADAMKO/3%20Maminka/document-52.pdf
http://www.krajciova.sk/ADAMKO/3%20Maminka/document-53.pdf
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenom1.htm
https://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-1/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/ciselna_rada_do5.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/rozklad_cisla3.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/porovnavame.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/trojuhelnik1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/obdelnik1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/kruh1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/ctverec1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1428
https://www.berneska.cz/zakladni-geometricke-utvary-rovinne/
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1479
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Predmet Online Strana 

 Vhodné správanie na ceste  

 Bezpečne na ulici  

 Bezpečné prechádzanie  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 6-7 

 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1480
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1478
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1482
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A179-309
https://ucebnice.online/

