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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 12.10. - 16.10. ZŠ, Doma 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda čtení slabik me, le 25 

 procvičování čtení písmen a slabik 26, 27 

 hláska a písmeno S, s 28, 29 

První psaní Uvolňovací cviky 28-31 

Matematika žáci se seznamují se znaménkem mínus, sčítají, 
odčítají v oboru č. do 3 

20, 21 

 nácvik psaní č. 4 22 

 numerace do 4, seznámení s č. 0 23 

Prvouka Na procházce v lese-stromy jehličnaté, listnaté 14-15 

Angličtina Učebnice 

What is this? / This is a teddy bear. ... Co je to ? / To je 
medvídek. 

Song: "Abracadabra" 

12-13 

 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 25-29 

 Hláska a písmeno S  

 S  

 s  

 Hláska a písmeno S - (prezentace v programu 
PowerPoint) 

 

 Skládáme slova - skládání slov ze známých 
písmen 

 

 Ztracené písmenko - doplňování chybějícího 
písmene do slov 

 

 Skládáme slova - skládání slov ze známých 
písmen 

 

 Ztracené písmenko - doplňování chybějícího 
písmene do slov 

 

 Co je na obrázku? - vyhledávání správného slova  

 Skládáme slova - skládání slov ze známých 
písmen 

 

 Ztracené písmenko - doplňování chybějícího  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-1210-do-1610
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
https://ucebnice.online/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/ss1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/s1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-4/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-S.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://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-S/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-S/doplnujeme-slova/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-S/vyber-slovo/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-I/skladame-slova/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-I/doplnujeme-slova/cviceni.html
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Predmet Online Strana 

písmene do slov 

 Co je na obrázku? - vyhledávání správného slova  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno S 25 

První psaní Uvolňovací cviky 28-31 

 Číslica 4 4 

Matematika Počítáme do 3  

 Procházka v ZOO - určování počtu prvků, počítání do 3  

 Hlemýždí závody - porovnávání čísel  

 Postřehování počtu - určování počtu prvků, počítání do 
3 

 

 Obrázkové počítání - tvoření příkladů na sčítání a 
odčítání do 3 

 

 Trojice zvířátek - rozklad čísla 3  

 Sčítání a odčítání    do 3  

 Počítáme do 4  

 Připravujeme svačinku - určování počtu prvků, počítání 
do 4 

 

 Počítání jablíček - číselná řada 1 - 4, doplňování 
chybějících čísel 

 

 Porovnávání - porovnávání počtu prvků, počítání do 4  

 Obrázkové počítání - tvoření příkladů na sčítání a 
odčítání do 4 

 

 Čtveřice zvířátek - rozklad čísla 4  

 Sčítání a odčítání do 4  

 Číselný obor 1-4  

Kreslenie Barevné příklady 1 5-7 

Prvouka Na procházce v lese  

 Les  

 Precvičujeme stromy  

 Stromy  

 PODZIM - živočichové  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 12-13 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-I/vyber-slovo/cviceni.html
https://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-1/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/prochazka-v-zoo/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/hlemyzdi-zavody/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/postrehovani-poctu/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/obrazkove-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/rozklady-cisla-3/prirazovani.html
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do3.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-4/pripravujeme-svacinku/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-4/ciselna-rada/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-4/porovnavani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-4/obrazkove-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-4/rozklady-cisla-4/prirazovani.html
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do4.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=01.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+1%E2%80%934#selid
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1225
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1224
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1226
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/podzim_zvirata1.htm
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
https://ucebnice.online/

