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ROZVRH 

 
Na linky kliknite stlačním CTRL+Enter 

 

Kto Dátum Kde 

 14.12. - 18.12. ZŠ 

Predmet Úlohy Strana 

Slabikář Nácvik čtení jednoslabičných slov 15 

 Nové písmeno Y, y 16-17 

 Nové písmeno N, n 18-19 

 Poslech adventní pohádky + vypravování  

 Dětem rozdám pracovní list na čtení. Komu nejde čtení, 
doporučuji procvičovat (cca 10-15 min.) 

 

Písanka 1 Nácvik psaní malého p, velkého A, velkého M, velkého O 20-24 

Matematika Budeme opakovat sčítání, odčítání do 8, budeme hrát různé 
matematické hry, ozdobíme si stromeček (ozdoby s příklady) 

 

Prvouka Vánoce-vánoční zvyky a tradice 30 

Angličtina Učebnice  28-29 

 Děti dokreslují předměty, které jsou naznačeny pod 
stromečkem. Procvičujeme věty:  

This is a red pen. Toto je červené pero.  

Merry Christmas! Veselé Vánoce!  

Happy New Year! Šťastný nový rok!  

Song: We wish you a Merry Christmas  

28 

 Opakujeme celou slovní zásobu použitou v této lekci. Lepíme 
medvídky.  

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zschmelnice.cz/content/1412-1812
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-1412-1812
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ONLINE 
 

Predmet Online Strana 

Slabikář Slabikář s kocourem Samem 15-21 

rysava Hláska a písmeno Y  

 Hláska a písmeno N  

skolakov Hláska a písmeno N - (prezentace v programu PowerPoint)  

Písanka 1 Písanka-1-1 20-24 

 p  

 A  

 M  

 O  

Kreslenie Barevné úlohy z češtiny 1  

 Písmeno Y 33 

 Písmeno N 18 

Matematika Hravá matematika 1-1 50-53 

skolakov V hračkářství - určování počtu prvků, počítání do 8  

 Barevné kartičky - uspořádání čísel 0 - 8 podle posloupnosti  

 Tři medvídci - názorný rozklad čísel 0 - 8  

 Početní trenažér sčítání do 8 - procvičování sčítání do 8  

 Počítání s pejsky - sčítání: příklady typu 1 + 7 = __, 1 + __ = 8  

 Početní trenažér odčítání do 8 - procvičování odčítání do 8  

 Počítání v trávě - odčítání: příklady typu 8 - 7 = __, 8 - __ = 1  

 Početní trenažér sčítání a odčítání do 8 - procvičování sčítání 
a odčítání do 8 

 

 Postřehování počtu prvků - určování počtu prvků, počítání do 8  

 Počítání zajíčků - přiřazování příkladů k výsledkům  

 Početní pyramidy (3 úrovně) - sčítání, dopočítávání do 8  

skolasnadhledem Počítanie do 8  

 Prirodzené čísla 0-8  

 Slovná úloha  

 Porovnávanie čísel  

 Viac, menej, rovnako  

 Menší, väčší, rovná sa do 8  

 Sčítanie a odčítanie do 8  

 Rozhodni, čo je správne  

 Zaraď ku správnemu výsledku  

 Rozhodni, či je to správne  

 Sčítanie a odčítanie do 8-1  

http://www.novaskolabrno.cz/p/slabikar-s-kocourem-samem-cteni-s-porozumenim/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoy1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenon1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/hlasky-a-pismena-3/ucime-se-pismena/HLASKA-A-PISMENO-N.pps
http://www.novaskolabrno.cz/p/pisanka-s-kocourem-samem-1-pro-1-rocnik/
http://rysava.websnadno.cz/psani/p1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/aa1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/mm1.htm
http://rysava.websnadno.cz/psani/oo1.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://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/v-hrackarstvi/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/usporadani-cisel/razeni.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/rozklad-cisel/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/scitani-do-8/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-s-pejsky/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/odcitani-do-8/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-v-trave/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-trenazer/scitani-a-odcitani-do-8/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/postrehovani-poctu/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocitani-zajicku/priklady1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-8/pocetni-pyramidy-typA/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1195
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1196
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1031
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1199
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1200
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1201
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1037
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Predmet Online Strana 

 Sčítanie a odčítanie do 8-2  

 Sčítanie do 8  

 Priraď do skupiny  

 Sčítanie do 8  

 Odčítanie do 8  

 Odčítanie do 8  

 Slovná úloha: Vyrieš úlohu  

rysava Číslo 8, číselná řada, porovnávání, rozklad  

 Sčítání a odčítání do 8  

 Číslo 8, číselná řada, porovnávání, rozklad  

online cvičenia Číselný obor 0-8  

berneška Sčítání a odčítání do 10  

 Doplňování příkladů do 10  

 Sčítání tří čísel do 10  

 PEXESO – Počítání do 10  

 PEXESO – Příklady se stejným výsledkem do 10  

 STŘÍLEČKA – Sčítání a odčítání 1. třída  

 Zápis čísel podle diktátu do 10  

 Doplňování čísel do řady do 10  

 Porovnávání čísel do 10  

 Porovnávání výsledků příkladů do 10  

 Hravý početník 13-18    

Kreslenie Barevné příklady 1 16-18 

Prvouka Hravá prvouka 1 30 

 Příroda v zimě  

 ZIMA - měsíce, počasí, oblečení  

 ZIMA - zimní radovánky  

 ZIMA - blíží se Vánoce  

 ZIMA - živočichové  

 Zima  

 Príroda v zime  

 Zimný kvíz  

 Zima-Vianoce  

 Letné a zimné športy  

Angličtina Listen and play-WITH TEDDY BEARS-1. díl 28-29 

 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1038
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1197
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1218
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1219
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1198
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do8.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do8.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do8.htm
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=06.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%938#selid
https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-10/
https://www.berneska.cz/doplnovani-prikladu-do-10/
https://www.berneska.cz/scitani-tri-cisel-do-10/
https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-10/
https://www.berneska.cz/pexeso-priklady-se-stejnym-vysledkem-do-10/
https://www.berneska.cz/strilecka-scitani-a-odcitani-1-trida/
https://www.berneska.cz/zapis-cisel-podle-diktatu-do-10/
https://www.berneska.cz/doplnovani-cisel-do-rady-do-10/
https://www.berneska.cz/porovnavani-cisel-do-10/
https://www.berneska.cz/porovnavani-vysledku-prikladu-do-10/
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/
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/vanoce.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_zvirata1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1117
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1093
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1504
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1248
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1487
https://www.zschmelnice.cz/content/aj-jrauscherov%C3%A1-1412-1812
https://ucebnice.online/

