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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 19.10. -23.10. Doma 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda slabiky SA, SE 30, 31 

 nová hláska a písmenko O, o 32, 33 

 úkoly ke cvičení na stránce dole 32 

 číst písmena po řádcích + vyhledat slova 33 (sovička)  

 obrázek pojmenujeme - slovo si rozložíme na slabiky - 
do mřížky napíšeme probraná písmena. Řešení:opice - 
o/pi/ce - napíši O/ - -/ - E, okno - ok/no - napíši O-/ - O, 
los - slovo jednoslabičné - napíši L O S 

33 (srdíčko)  

První psaní Uvolňovací cviky 32-37 

Matematika nácvik psaní číslice 0, sčítání v oboru č. do 4 24 

 žáci obtahují zajíčkovy skoky pastelkou, očíslují 
jednotlivé kostky a zjistí, na kterém čísle zajíček skončí 
a kde bude, když skočí dvakrát. 

25/1 

 žáci počítají s číslem 0. Můžeme uvést i více příkladů s 
nulou. Např.: Namaluj 4 koláče, 0 koláčů jsi dala 
kamarádce, kolik koláčů ti zbylo? Řekni odpověď. 
(Zbyly mi 4 koláče) 

25/2 

 Žáci počítají příklady. Do dolní části si mohou zakreslit 
puntíky k příkladům a potom zapsat výsledek. Cvičení 
je zaměřeno na procvičení - je menší, je větší, rovná se. 
Připomínám, že zobáček míří k menšímu číslu. 

25/4  

 (procvičování odčítání do 4, žáci řeší jednoduché slovní 
úlohy) . 26/4 - žákům se snažíme úlohu přiblížit. Např: 
Na zahrádce vykvetly 4 květiny, maminka jednu kytičku 
utrhla do vázy, kolik kytiček zůstalo na zahrádce? 

26 

 (procvičování počítání do 4, pohyb na číselné ose). U 
příkladů na odčítání s obrázky dbáme na to, že škrtáme 
vždy zprava do leva (škrtni jednu rukavici zprava apod.) 

27 

 nácvik psaní č. 5, pojem čísla 5. Žáci si mohou číslici 5 
vybarvit, aby si upevnily její tvar. Připomeneme 
vyjádření počtu  pomocí puntíků na dominové kostce. 
Nácvik psaní č. 5 si žáci mohou také procvičit v Prvním 
psaní - Psaní číslic str. 5. - záleží na vás. Při psaní 
klademe důraz také na správnou posloupnost tahů pri 
psaní číslic.  

28 

 (procvičování počítání do 5).  29  

 - žáci doplňují chybějící číslice od 1 do 5. Necháme 
žáky přečíst jednu z doplněných šál zleva doprava a 
naopak. Např.:"Jano, přečti mi zprava číslice na modré 
šále." 

29/2  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-1910-do-2310
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Kto Dátum Kde 

 19.10. -23.10. Doma 

Predmet Úlohy Strana 

Prvouka s dětmi pojmenujte jednotlivé druhy ovoce, zeleniny, 
společně roztřiďte do košíků (můžete použít dvě 
pastelky) 

18/1  

 ve dvojicích si děti mohou zahrát pexeso, ve skupinách 
hru "Na ťukanou". Pravidla hry jsou na str. 20. Na 
vystřižené kartičky si můžete vzít svoji obálku, nemusíte 
ji vyrábět. 

19, 20 

Angličtina Učebnice 

Opakujeme: 

What´s this ? / This is a bag. 

Come here. Sing. Listen.  

14-15 

 

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-3/ 

http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-4/ 

 

 

ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 30-33 

 Hláska a písmeno O  

 Hláska a písmeno O  

 O  

 o  

První psaní Uvolňovací cviky 32-37 

 Číslica 5 5 

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno O 20 

Matematika 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  

 Nula  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-1910-do-2310
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-3/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-4/
https://ucebnice.online/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoo1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-1/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-O.pps
http://rysava.websnadno.cz/psani/oo1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/o1.htm
https://www.etaktik.cz/barevne-ulohy-z-cestiny-1/
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
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Predmet Online Strana 

 Menší, väčší, rovná sa  

 Porovnávanie čísel  

 Vyber správne riešenie  

 Počítáme do 5  

 Sladké dezerty - určování počtu prvků, počítání do 5  

 Barevné kartičky - uspořádání čísel 0 - 5 podle 
posloupnosti 

 

 Medvědí zápasníci - porovnávání čísel 0 - 5  

 Početní trenažér sčítání do 5 - procvičování sčítání do 5  

 Podzimní úroda - názorné sčítání do 5  

 Sklízíme zeleninu - sčítání do 5 s 0  

 Početní trenažér odčítání do 5 - procvičování odčítání 
do 5 

 

 Kočičí počítání - sčítání a odčítání do 5  

 Početní trenažér sčítání a odčítání do 5 - procvičování 
sčítání a odčítání do 5 

 

 Postřehování počtu prvků - určování počtu prvků, 
počítání do 5 

 

 Pět tygříků - číselná řada 1 - 5, doplňování chybějících 
čísel 

 

 Obrázkové počítání - vytváření příkladů, názorní sčítání 
a odčítání 

 

 Narozeninové dářečky - 1 - hravé procvičování sčítání a 
odčítání do 5 (cvičení v ppt) 

 

 Narozeninové dárečky - 2 - hravé procvičování sčítání a 
odčítání do 5 (cvičení v ppt) 

 

 Narozeninové dárečky - 3 - hravé procvičování sčítání a 
odčítání do 5 (cvičení v ppt) 

 

 Počítanie do 5  

 Prirodzené čísla 1-5  

 Číselná rada  

 Priraď k sebe  

 Číslice do 5  

 Počet do 5  

 Počet kostiek do 5  

 Počítanie do 5  

 Porovnávanie čísel  

 Rovnaký počet  

 Porovnávanie počtu objektov do 5  

 Porovnávanie počtu slabík do 5  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1720
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1034
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1108
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/sladke-dezerty/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/usporadani-cisel/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/medvedi-zapasnici/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/cestujeme/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/podzimni-uroda/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/sklizime-zeleninu/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/odcitani-do-5/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/kocici-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-5/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/postrehovani-poctu/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/ciselna-rada/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/obrazkove-pocitani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%205%20-%20PUZZLE%201.pps
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%205%20-%20PUZZLE%202.pps
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%205%20-%20PUZZLE%203.pps
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1105
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1104
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1027
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1033
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1026
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1025
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1080
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1028
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1106
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Predmet Online Strana 

 Sčítanie a odčítanie do 5  

 Doplň správne znamienko  

 Sčítanie do 5  

 Priraď správny výsledok  

 Hľadanie výsledku do 5  

 Sčítanie do 5  

 Odčítanie do 5  

 Priraď správny výsledok  

 Slovné úlohy do 5  

 Odpovedz na otázky  

 Rozklad čísel do 5  

 Rozlož  

 Sčítání a odčítání do 5  

 Procvičujeme počítání do 5  

 Číselný obor 1-5  

 Hravý početník 1-6 

Kreslenie Barevné příklady 1 5-7 

Prvouka Ovocie a zelenina  

 Ovocie domáce a cudzokrajné  

 Zelenina  

 Zelenina-plod, listy, koreň  

 PODZIM - ovoce a zelenina  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 14-15 

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-3/ 

http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-4/ 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1107
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1082
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1035
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1215
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1081
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1083
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1084
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do5.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/procvic_poctydo5_1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=02.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+1%E2%80%935#selid
https://www.etaktik.cz/hravy-pocetnik-1-pracovni-sesit/
https://www.etaktik.cz/barevne-priklady-1/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1223
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1222
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1044
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/ovoce_zelenina1.htm
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1299-2310
https://ucebnice.online/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-3/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-4/

