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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 9.11. - 13.11. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Živá abeceda Procvičování jednotlivých slabik, slov, krátkých vět. Snažíme se 
dbát na porozumění,  tzn. že slabiky spojujeme s obrázky, 
vymýšlíme slova na slabiky, slova spojujeme do slovních spojení 
či vytváříme s nimi věty.  

Cvičení (tužka)-žáci píší slova velkými tiskacími písmeny- PEPA, 
PES, POLE, LES 

39-43 

 Hláska a písmeno U, u 

Slabiky mu, lu, su, pu 

40-43 

 Pracujeme podle zadání 

Ú, ú, Ů, ů-čteme dlouze-rozdíl můžeme dětem vysvětlit- pozor!-
není to učivo k zapamatování (až ve 2. ročníku), pouze informace. 

Hry:  Na včelky (žáci mají různé obrázky)-do úlu (nakreslený na 
papíře, vyznačený kruh na koberci), nosíme jen ty obrázky, které 
při vyslovení začínají na hlásku u, ú, nebo slabiku, která má 
v sobě u ,ů. 

U čeho?-hra s pohybem, říkáme u čeho budou žáci stát,  ti se pak 
přemisťují po pokoji, venku (např. Budeme stát u okna, u stolu, u 
Šárky, u dveří, u břízy…..) 

 

 nácvik čtení slabik 

S U (sušenka SU),  

MU (muchomůrka MU),  

PU (pusa PU),  

LU (lupa LU) 

Cvičení (sovička)-žáci dopisují velké tiskací písmeno  (lupa lU, 
malina mA, pomeranč pO, meloun mE, paprika pA, sušenka sU 

Cvičení (srdíčko)-žáci pojmenují obrázek-rozhláskují-napíší do 
mřížky (sůl - s ů l - napíši S Ů L, lupa - l u p a - napíši L U P A) 

41 

 cvičení (deštník)-žáci píší velká tiskací písmena-OLA, PES, 
SŮL 

42 

Písanka 1 Navazuje na pracovní sešit Moje první psaní. Pracuje se s ním 
také v době práce s Živou abecedou. Vyvozuje první písmena 
v pořadí, která vychází z již naučených psacích cviků a prvků 
písmen od jednodušších tvarů k složitějším. První sešit tedy 
nevyvozuje psací písmena souběžně s výukou písmen v Živé 
abecedě. 

Zopakuji správný úchop psacího náčiní-tužku drží žák tři prsty 
pravé (levé) ruky. Prostředníček podpírá prvním článkem tužku 
zdola. Palec přidržuje tužku z levé (pravé) strany. Ukazováček má 
funkci přítlačnou. Prsty jsou mírně ohnuty. Psací náčiní držíme 2-3 

1-5 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-911-do-1311
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 9.11. - 13.11. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

cm nad špičkou hrotu tak, aby svíralo s plochou papíru 45°. Horní 
konec směřuje k pravému (levému) rameni. Správný úchop 
podporuje psací a kreslící trojhranné náčiní. 

 přípravné cviky 1-3 

 psací malé e 4 

 psací malé l 5 

Matematika Nácvik psaní čísla 6, pojem čísla 6 34 

 Žáci nacvičují psaní číslice 6 a pojem čísla 6-číslo 6 a příslušný 
počet obrázků. Nejdříve, ať žáci píší do Prvního psaní – psaní 
číslic, kde je větší číslice, mohou zkoušet i na stírací tabulky a pak 
následně do pracovní učebnice. Doporučuji nepsat celou stránku 
najednou, ale každý den 1 nebo 2 řádky. 

 

 Procvičování numerace do 6, porovnávání čísel do 6 35 

 Pracujeme podle zadání 

cv. 2-můžeme využít hrací kostku-žák má za úkol kostkou hodit a 
ukázat ve cvičení, které číslo mu padlo. Padne-li 5 nebo 6, žák 
může ukázat na dva obrázky. 

cv. 4-porovnávání-zobáček patří k menšímu číslu  (3<5) 

Hry: Přiřazování prvků-žák hodí kostkou. Kolečka nebo jiné 
drobné předměty přiřazuje k vržené kostce tak, aby počet teček na 
straně, která padne, odpovídal počtu přiřazovaných prvků. 

Porovnávání čísel-žák hodí dvěma kostkami. Hodnoty, které 
padnou na kostkách, porovná. 

 

 Procvičování sčítání v oboru do 6. 36 

 Pomůcky: 6 koleček (drobných předmětů), číselná osa 

cv. 1-žáci doplní podle obrázků příklady a vypočítají je. Každý 
obrázek necháme žáky pojmenovat. 

cv.3-žáci si mohou úlohu znázornit pomocí koleček. Pak zapíšou 
příklad, vypočítají ho a společně s rodičem řeknou odpověď. 

cv. 4-žáci spočítají body v jednotlivých terčích a zapíšou je do 
kolonky, (mohou také říkat příklady k jednotlivým terčům: 1+5, 
3+3, 3+1+1, 1+2+3, 2+2) 

 

 Žáci řeší jednoduché slovní úlohy a odčítají do 6 37 

 Pomůcky: 6 koleček (drobných předmětů), číselná osa. 

cv. 1-žáci hledají jména dívek v autobusu. Snaží se porozumět 
textu v zadání 

cv. 4-žáci mohou vymýšlet a řešit slovní úlohy s tématem kuželek. 
Příklad znázorní, vypočítají a odpověď řeknou ústně.. 

Např.: Petr hrál kuželky, postavil celkem 6 kuželek, hodil koulí a 4 
kuželky se mu povedlo shodit. Kolik kuželek ještě zůstalo stát? (2) 

 

 Odčítání v oboru do 6.  38 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-911-do-1311
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 Pomůcky: 6 koleček (drobných předmětů), číselná osa  

cv. 1-žáci vypočítají příklad v brance a spojí ho s míčem, na 
kterém je správný výsledek. 

cv. 4-žáci doplňují tabulku. Musejí však dávat pozor na směr 
šipek, zda přičítat, či odčítat jedničku. 

 

Prvouka Opakování podzimu 21 

 Pracujeme podle zadání 

Správné řešení:  

cv. 1-nepatří vločka,  

cv. 2-vybarvíme kalhoty, botasky, tričko (dlouhý rukáv), 

cv. 3-ovoce: jablko, švestka, broskev, hroznové víno, hruška- 
zelenina: paprika, rajče, mrkev, 

cv.4 

- 1 lístek z dubu spojíme s žaludy (.) 

- 2 větvička ze smrku spojíme se šiškou (. .) 

- 3 list z jírovce spojíme s kaštanem (. . .)  

- 4 větvička z jedle spojíme se šiškou (. . . .) 

- 5 větvička ze šípkové růže spojíme se šípkem (.  . . .) 

 

 Moje rodina  22 

 Žáci se seznamují s jednotlivými členy rodiny, umí je pojmenovat. 
Důležité je dětem vysvětlit, že každá rodina je jiná, všechny jsou 
ale pro děti moc důležité. Hovořit s nimi o vztazích, kdo do nich 
patří. Je dobré hovořit otevřeně s dětmi o neúplných rodinách-
rozvedení rodiče, pěstounská péče, dětský domov … 

Když jsme byli malí, maminky nám zpívaly ukolébavku. Znáš 
některou? 

Aktivita: Hrajeme si s pohádkovými rodinami (obrázky na 
kartičkách)-seskládej k sobě pohádkové rodiny. 

 

Angličtina Zde si vybarvěte skvrny, které se vylily medvídkům z kyblíků s 
barvou. Ve cvičení 2 procvičujte uvolňovací cviky barevnou 
pastelkou podle předtištěného vzoru. Potom touto barvou 
vybarvěte obrázek na konci řádku. Začneme procvičovat spojení 
obrázku s neurčitým členem a barvou.  

"This is a green pen" = Toto je zelené pero. 

"This is a yellow pencil" = Toto je žlutá tužka. 

"This is a blue book" = Toto je modrá kniha. 

18 

 Zde máme novou písničku: What colour is this? Tu si zazpíváme 
až se vrátíme do školy. Pod písničkou si vybarvěte draka = a kite. 

19 

 

 

https://www.zschmelnice.cz/content/t%C3%BDden-od-911-do-1311
https://www.zschmelnice.cz/content/ajj-rauscherov%C3%A1-911-1311
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Živá abeceda Živá abeceda-DUHOVA ŘADA 39-43 

 Hláska a písmeno U  

 Hláska a písmeno U  

 Písmenko U  

 Písmenko U s Michalem  

 Hledání písmen  

 Určování první hlásky ve slově  

 Skládání slov z písmen  

 Vyhledávání písmenka U  

Písanka 1 Písanka-1-1 1-5 

 e  

 l  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno U 29 

Matematika Hravá matematika 1-1 34-38 

 číslo 6 s Michalem  

 Doplňování do číselné osy, Probudil se nám Pepa  

 Dopočítávání do určitého počtu  

 Porovnávání větší, menší, rovná se, ale zároveň počítání, děti si 
musí spočítat nákup a pak teprve porovnat, hezké cvičení, možná 
náročnější 

 

 Počítáme do 6  

 Malé příšerky - určování počtu prvků, počítání do 6  

 Barevné kartičky - uspořádání čísel 0 - 6 podle posloupnosti  

 Početní trenažér sčítání do 6 - procvičování sčítání do 6  

 Počítání na poli - příklady typu 2 + 4 = __, 2 + __ = 6  

 Početní trenažér odčítání do 6 - procvičování očítání do 6  

 Počítání oveček - příklady typu 6 - 4 = __, 6 - __ = 2  

 Puzzle kočky - 1 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 ppt  

 Puzzle kočky - 2 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 ppt  

 Puzzle kočky - 3 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 ppt  

 Puzzle kočky - 4 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 ppt  

 Puzzle kočky - 5 - hravé procvičování sčítání a odčítání do 6 ppt  

 Početní trenažér sčítání a odčítání do 6 - procvičování sčítání a 
odčítání do 6 

 

 Postřehování počtu prvků - určování počtu prvků, počítání do 6  

https://ucebnice.online/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenou1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-1/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-U.pps
https://www.youtube.com/watch?v=sJSWUBQ87_0
https://www.youtube.com/watch?v=0nWm5i8OrCc
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/zrakova-pamet/pexeso-pismenka/
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani/prvni-hlaska-ve-slove/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-O/skladame-slova/cviceni.html
https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenou2.htm
http://www.novaskolabrno.cz/p/pisanka-s-kocourem-samem-1-pro-1-rocnik/
http://rysava.websnadno.cz/psani/e1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/l1.htm
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://www.youtube.com/watch?v=7J-zA34EMzg
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1452
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1426
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1441
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1441
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1441
https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-6
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/male-priserky/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/usporadani-cisel/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/scitani-do-6/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitani-na-poli/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/odcitani-do-6/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocitani-ovecek/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%206%20-%20PUZZLE%201.ppt
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%206%20-%20PUZZLE%202.ppt
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%206%20-%20PUZZLE%203.ppt
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%206%20-%20PUZZLE%204.ppt
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/puzzle/S%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20A%20OD%C4%8C%C3%8DT%C3%81N%C3%8D%20DO%206%20-%20PUZZLE%205.ppt
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-6/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/postrehovani-poctu/pocitame.html
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 Krokodýlí počítání - přiřazování příkladů k výsledkům  

 Počítanie do 6  

 Prirodzené čísla 0-6  

 Počítanie do 6  

 Škrtni na počet 6  

 Porovnávanie čísel  

 Doplň správne riešenie  

 Roztrieď na správne a chybné  

 Sčítanie a odčítanie do 6  

 Priraď príklad k výsledku  

 Sčítanie do 6  

 Sčítanie do 6  

 Slovná úloha: Koľko je to celkom  

 Odčítanie do 6  

 Spoj rovnaký výsledok  

 Sčítání a odčítání do 6  

 Procvičujeme počítání do 6  

 Číselný obor 0-6  

 Sčítání a odčítání do 6  

 Hravý početník 7-12 

Kreslenie Barevné příklady 1 8-10 

Prvouka Hravá prvouka 1 21-22 

 Opakování podzimu  

 Jesenný kvíz  

 Jeseň  

 Moje rodina   

 Život v rodine  

 Rodokmeň  

 DOMOV - moje rodina  

 Poslechněte si: Jaromír Nohavica „Ukolébavka“, Zdeněk Svěrák, 
Jaromír Uhlíř: „Mravenčí ukolébavka“. 

 

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 18-19 

Lekce 2 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-10/  

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-11/  

Lekce 3 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-13/  

 http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-14/  

 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-6/krokodyli-pocitani/priklady1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1030
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1109
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1110
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1085
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1086
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1216
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1111
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1112
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do6.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/1opakovani_1.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=04.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%936#selid
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-6/
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/1503
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1090
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1475
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1113
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/moje_rodina1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
https://ucebnice.online/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-10/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-11/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-13/
http://www.english-nns.cz/blog/activity/1rocnik/activity-14/

