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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 29.9. - 02.10. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda -čtení první slabiky MA, MÁ  

-rozklad a sklad slabik  

-spojení slabiky s obrázkem  

-slabiky čteme najednou  

-pod slabikou vyznačujeme oblouček 

18 - 20 

 -hláska a písmeno L, l 20 

První psaní Uvolňovací cviky 22 - 25 

Matematika nácvik psaní č. 2 14 

 upevnění numerace od 1 do 5 15 

 vyjadřování počtu pomocí obrázků  

Prvouka Kde bydlím 10 

Angličtina Učebnice 

Nová slovní zásoba: a school, a bag, a pen, a pencil. ... 

Opakujeme: Hello / Good Morning / I´m, ... 

8-9 

 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 18 - 20 

 Hláska a písmeno L  

 L  

 l  

 Hláska a písmeno L - (prezentace v programu 
PowerPoint) 

 

 Skládáme slova - skládání slov ze známých 
písmen 

 

 Ztracené písmenko - doplňování chybějícího 
písmene do slov 

 

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno L 16 

První psaní Uvolňovací cviky 22 - 25 

 Číslica 2 2 

Matematika Počítáme do 5  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-299-210
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
https://ucebnice.online/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ll1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/l1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-3/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-L.pps
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-O/skladame-slova/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-O/doplnujeme-slova/cviceni.html
https://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-1/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm
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Predmet Online Strana 

 Číselní řada 1 až 5  

 Rozklad čísel 3, 4 a 5  

 Porovnáváme  

 Množství a porovnávání  

 Vystoupení klaunů - porovnávání, vyhledávání stejného 
počtu prvků  

 Včelí rojení - porovnávání, vyhledávání stejného počtu 
prvků  

 Třídění a řazení  

 Korálky - navlékání korálků podle vzoru  

 Obrázková řada - řazení obrázků podle velikosti  

 Barevné kyblíčky - řazení obrázků podle barev  

 Prostorová orientace  

 Balení dárečků - opakování vzoru v bodové síti  

Kreslenie Barevné příklady 1 1-4 

Prvouka Môj domov  

 Druhy obchodov  

 Vybavenie bytu  

 Kde bývam-áno/nie  

 Môj domov  

 Miesto, kde žijeme  

 Kde bývam-mesto-dedina  

 Pole, lúka, záhrada, les  

 DOMOV - náš dům, náš byt  

 Byl jeden domeček - říkanka  

 DOMOV - moje rodina  

 Moje vlast - Česká republika  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 8-9 

 

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
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/vystoupeni-klaunu/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/vceli-rojeni/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/navlekame-koralky/vyber.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/obrazkova-rada/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/barevne-kyblicky/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/prostorova-orientace/baleni-darecku/cviceni1.htm
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1474
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1473
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1114
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1088
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1087
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1476
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/muj_domov1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/byl_jeden_domecek.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_rodina1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_vlast1.htm
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
https://ucebnice.online/

