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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 2.11. - 6.11. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda Vyvození slabik, analýza, syntéza, spojení s obrázky (motýl-
MO, lodě-LO, sova-SO).  

34, 35 

 Motivace ke čtení v oříšcích: Hádanka 

Skáče z větve na větev, ocáskem si mává. 

Nestojí nám o mrkev, oříšky má ráda. (veverka) 

Obměna …..nestojí nám o mrkev, co asi má ráda? 

34 

 Pracujeme podle zadání (nápověda-str. 34-obilí se jmenuje 
oves) 

34 

 Cvičení-srdíčko-místo přiložit písmeno-napsat písmeno 
(salám-S, eso-E, opice-O, lepidlo-L, sýr-S, ementál-E, 
auto-A, sešit-S, okurka -O) 

35 

 Hláska a písmeno P, p 36, 37 

 Poznámka: U písmene P. p je nutné dostatečně procvičit 
správné postřehování a psaní – důvodem je podobnost 
s později probíranými písmeny D, d a B, b. Písmeno P, p 
mohou žáci také vyhledávat v dětských časopisech. 

 

 Pracujeme podle zadání, u čtení slabik si můžeme 
pomáhat obrázky, např. 

MO-motorka, motýl 

LA-labuť, lavička 

SA-salám, saně 

LO-lodě, lopata  

MA-malina, maminka, maso 

ME-meloun, medvěd 

SE-sekyra, sele 

 

 Nácvik čtení nových slabik 38 

 Motivace: Slabika tě probudí-říkáme (volíme) slova 
s počáteční slabikou pa, pe, po, vkládáme mezi jiná slova, 
např. 

PA-panenka, Pavel, palec, palác, pavouk, pažitka, paže 

PE-Pepa, Petr, petržel, peřina, petrklíč, pekáč, pečivo 

PO-pole, povidla, povídá, počítá, pokladna, poklad, poledne  

(žáci mají položenou hlavičku na stole, když uslyší slovo se 
správnou slabikou, hlavičku zvednou. Žáci hru znají ze školy) 

 

 Nové slabiky:  

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-211-611
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Kto Dátum Kde 

 2.11. - 6.11. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Panenka-PA, 

Pero-PE,  

Pomeranč-PO 

U perníčků si dáváme pozor na tvar (zvonek, srdce, strom, 
hvězda, sušenka) 

Cvičení-srdíčko-probraná písmena píšeme, pojmenuji 
obrázek 

PES-rozhláskuji P E S-probraná písmena napíši do 
mřížky PES,  

PÁV-rozhláskuji  P Á V(F)-napíši P Á –,  

LUPA -rozhláskuji L U P A, napíši L – P A 

První psaní Pracujeme podle zadání.   38-40 

 str. 40 slouží k procvičení uvolňovacích cviků, které nám 
moc nejdou. Před psaním uvolnit ruku (říkanka-str. 7, 
žáci znají) 

40 

Matematika Procvičování počítání do 5, procvičování je méně, je více, 
rovná se 

30 

 cv. 2-žáci vypočítají dané příklady a ty znázorní barevnými 
puntíky. Položíme otázku: Ve kterém příkladu vyšlo nejméně 
puntíků a ve kterém nejvíce? 

 

 cv. 3-žáci vybarvují daný počet dílků kravaty (dílky vybarvují 
zdola nahoru, aby bylo patrné porovnávání) a počty 
vybarvených dílků porovnávají pomocí znaků je menší, je 
větší, rovná se. 

 

 cv. 4-žáci nemusí dokreslovat zadaný obrázek (mašličky, 
ponožky atd.), mohou dokreslovat puntíky 

 

 Procvičování počítání do 5, orientace na číselné ose 31 

 cv. 1-žáci dokončují nastíněné jednoduché slovní úlohy, 
znázorňují je a řeší. 

 

 cv. 3, 4-práce s číselnou osou (číselná osa je v příloze 
uprostřed učebnice) 

 

 cv. 5-žáci procvičují počítání v oboru č. do 5 na číselné ose, 
příklady graficky znázorňují a počítají. Při kreslení obloučků 
upozorníme žáky na kreslení správného tvaru. 

 

 Žáci odčítají v oboru do 5, pracují ve čtvercové síti, která 
napomáhá orientaci v rovině 

32 

 cv. 1-žáci odčítají v oboru do 5 podle názorných obrázků, 
počet obrázků vyjadřují barevnými puntíky, příklady řeší a 
zapisují. Také můžete využít barevná kolečka  z přílohy  
učebnice. 

 

 cv. 2-žáci pracují ve čtvercové síti. Zelenou a modrou 
pastelkou zakreslují podle pokynů do čtvercové sítě cestu do 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-211-611
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Kto Dátum Kde 

 2.11. - 6.11. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

obchodního domu. 

 Žáci se orientují na číselné ose, pomůcka: číselná osa 33 

 cv. 1-na číselné ose žáci u správného čísla udělají barevný 
puntík. Příklad: Které číslo je hned za 4?-žák u čísla 5 udělá 
červený puntík 

 

 cv. 2-řešení prvního příkladu: 4  1  5  (4+1=5, 1+4=5, 5-1=4, 
5-4=1) 

 

 cv. 3-žákům klademe otázky typu: Který klobouk je hned před 
oranžovým, hned za hnědým? Který klobouk je první, 
poslední, předposlední, druhý, čtvrtý, pátý?  

 

Prvouka Podzimní plody 16 

 s dětmi se bavíme o tom, které plody se sbírají na podzim, 
které sbíráme pro zvířata, které spotřebovávají lidé 

 

 cv. 1-plod, který začíná na písmeno O-oříšky, plod, který 
začíná na písmeno K-kaštany 

 

 cv. 2-další podzimní plody-např. jeřabiny, dýně, bukvice, 
bezinky (černý bez), jablko, ostružina ….. Žák nakreslí jen 
některé plody (2-3) 

 

 cv. 3-dobrovolné  

 Podzim na poli 17 

 S dětmi se bavíme o tom, které plodiny lidé pěstují na poli, co 
sklízíme na podzim, které činnosti vykonáváme na podzim 
(orba, vyorávání, setí ozimů, dětské hry-pouštění draka …) 

 

Angličtina Vybarvěte si cestičky našcich medvídků ke školákům.  

Současně procvičujte věty: 

 "What´s this?" 

 "This is a pen." 

 a další. 

16 

 Máme novou slovní zásobu Colours - barvy.  

Vybarvěte si podle návodu všechny kelímky a budeme 
procvičovat věty: 

 "This is blue." - Toto je modrá. 

 "This is black." - Toto je černá. 

 "This is .... 

17 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-211-611
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1211-611
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 34-38 

 Hláska a písmeno P  

 Hláska a písmeno P   

 P  

 p  

První psaní První psaní s kocourem Samem 38-40 

 Uvolňovací cviky  

 Číslica 5 5 

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno P 21 

Matematika Hravá matematika 1-1 30-33 

 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 řada  

 Priraď k sebe  

https://ucebnice.online/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenop1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-3/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-P.pps
http://rysava.websnadno.cz/psani/pp1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/p1.htm
http://www.novaskolabrno.cz/p/interaktivni-ucebnice-slabikar-s-kocourem-samem/
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://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
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Predmet Online Strana 

 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  

 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  

 Rozklad čísel 3, 4 a 5  

 Sčítání a odčítání do 5  

 Procvičujeme počítání do 5  

 Číselný obor 1-5  

 Číselný obor 0-5  

 Hravý početník 1-6 

Kreslenie Barevné příklady 1 5-7 

Prvouka Hravá prvouka 1 16-17 

 Podzimní plody  

 Ovocie a zelenina  

 Ovocie domáce a cudzokrajné  

 Zelenina  

 Zelenina-plod, listy, koreň  

 Můžete si poslechnout i zazpívat písničku Zdeněk Svěrák, 
Jaroslav Uhlíř: Kaštany 

 

 Tipy na výrobky z kaštanů  

 Podzim na poli  

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
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/rozklad_cisla3.htm
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
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=03.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%935#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/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1223
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1045
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1222
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1044
https://www.youtube.com/watch?v=XUJxV8ujaHk
https://mamadodeste.cz/tipy-na-vyrobky-z-kastanu-s-malymi-detmi/
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 PODZIM - ovoce a zelenina  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 16-17 

Lekce 2 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-6/  

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-8/  

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-9/  

Lekce 3 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-12/  

 
 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/ovoce_zelenina1.htm
https://ucebnice.online/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-6/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-8/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-9/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-12/

