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Č.
mat.
1

Název a druh materiálu

třída

Probrat s učivem

2.

Živočichové ve volné přírodě

2.
2.

Části těla
Nemoc a úraz

2.

Lidé a čas – kalendářní rok

2.

Lidé a čas – kalendářní rok

2.

Lidé a čas – dny v týdnu

2.
2.
2.
2.

Člověk a zdraví - výživa
Podzim – proměny přírody na
podzim
Zima – proměny přírody v zimě
Moje rodina

2.
3.

Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody - vzduch

3.
2.
3.
2.

Lidské výtvory - zboží
Lidé a čas – části dne
Rozmanitost přírody - voda
Hospodářská zvířata

2.
3.

41
42
46
48
59
60

Zvířata v lese (hledání zvířecích rodin, rébusy,
určování pravdivosti výroku)
Části těla (čtyřsměrka, matematické rébusy)
Nemoc a úraz (barevné rozlišování nemoci a
úrazu, znalostní kvíz, prevence)
Měsíce v roce I. (zašifrované měsíce pod čísly,
doplňování měsíců)
Měsíce v roce II. (doplňování, přiřazování
měsíců)
Dny v týdnu (doplňování, rébusy, barevné
rozlišování, hledání chyb)
Výživa (znalostní kvíz, třídění potravin)
Podzim (doplňovačka s tajenkou, vyznačování
odpovědí)
Zima (znalostní test, kvíz s tajenkou)
Rodina (čtyřsměrka, vyhledávání pravdivých
výroků)
Zdraví (doplňování do textu podle učebnice)
Vzduch (doplňování do textu podle učebnice,
znalostní otázka)
Zboží (doplňování podle učebnice, přesmyčky)
Části dne (znalostní test)
Voda (znalostní test)
Hospodářská zvířata (barevné třídění, rébusy,
doplňování do vět, spojování)
Jaro (označování správných odpovědí, rébusy)
Svět kolem nás (barevné třídění, znalostní
otázka)
Čím se živí živočichové
Léto v lese
Závěrečné opakování
Houby
Zelenina a její druhy
Rostliny v lese

61
62
63
64

Jak rosteme a vyvíjíme se
Naše tělo
Pečujeme o své zdraví
Naše vlast -opakování

3.
3.
3.
3.

Jaro – proměny přírody na jaře
Podmínky života – svět kolem
nás
Život v přírodě
Léto
V závěru školního roku
Život v přírodě
Podzim - zelenina a ovoce
Podzim–Podzimní rybník
(Rostliny a houby v lese)
Jak rosteme a vyvíjíme se
Zdraví – Naše tělo
Zdraví- Pečujeme o své zdraví
Domov - Naše vlast-Česká
republika

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
33
34
36

3.
2.
2.
3.
2.
2.

65

Kvetoucí a nekvet. rostliny, léčivé, chráněné a
jedovaté rostliny

3.

Polní plodiny

3.

66
67

Lidské výtvory

3.

68
69
70
71
72

Domov – obce
Živé organismy
Měsíce v roce
Dny v týdnu
Jsem školák

3.
3.
1.
1.
2.

Život v přírodě: kvetoucí a
nekvetoucí rostl, léčivé,
chráněné, jedovaté
Život v přírodě – užitkové
rostliny, polní plodiny
Podmínky života – lidské
výtvory
Domov - obce
Život v přírodě – živé organismy
Orientace v čase – měsíce v roce
Orientace v čase – dny v týdnu
Jsem školák

