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DUM 

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 

FORMÁT 

(pdf, doc, 

ppt) 

1 
Plody podzimu ,Power-

pointová prezentace 
II slouží k výkladu nového učiva 

příroda na podzim, listnaté 

stromy a plody 
dub, buk, javor, kaštan,nažka, ppt 

2 
Plody podzimu, pracovní 

list   
II 

slouží k procvičení probíraného 

učiva 
listnaté stromy a jejich plody dub, buk, kaštan, javor, nažka doc 

3 
Jehličnaté, listnaté 

stromy a jejich plody, 

křížovka 

II 
slouží k procvičení probíraného 

učiva 

listnaté, jehličnaté  stromy a 

jejich plody 

strom, keř, žalud, buk, 

jírovec 
htm 

4 Podzimní kvíz II 
Kvíz slouží k zopakování celku 

podzim 

podzim v přírodě, na poli, 

zahradě, v lese 

podzim, zelenina, ovoce, 

zvířata, kvíz 
doc 

5 
Zima, Powerpointová 

prezentace 
II slouží k výkladu nového učiva 

změny v přírodě, zimní 

krajina 

zima, měsíce, počasí, 

Vánoce, prezentace 
ppt 

6 
Zimní sporty, 

Powerpointová prezentace 
II 

Opakování učiva o zimě, 

vyvození zimních sportů 

příroda v zimě, počasí, 

sportování, druhy zimních 

sportů   

zima, sport, hokej, bruslení, 

lyžování 
ppt 

7 
Opakování celku zima, 

kvíz  
II 

Kvíz slouží k zopakování celku 

zima 

zima v přírodě, zvěř, ptáci v 

zimě  

zima, počasí, ptáci, měsíce, 

kvíz 
doc 

8 Lidské tělo, křížovka II 
Křížovka k procvičení učiva o 

těle, smyslech 

Stavba lidského těla, 

pojmenování částí těla 

tělo, zrak, srdce, mozek, 

končetiny 
doc 

9 Riskuj, opakovací hra II 
Hra pro skupiny  k opakování 

probraného učiva 

opakování vědomostí z více 

okruhů 
tělo, čas, škola, podzim, zima ppt 



10 Člověk -kontrolka II slouží k hodnocení  
pojmenuje části lidského  

těla 
člověk, hlava, orgány,smysly doc 

11 
Jaro -Powerpointová 

prezentace 
II slouží k výkladu nového  učiva 

změny v přírodě, jarní 

rostliny, jarní svátky 

jaro, počasí, měsíce, svátky, 

hry  
ppt 

12 
Jarní rostliny - pracovní 

list 
II 

slouží k poznávání rostlin 

složením z písmen 

 pojmenovat a poznat běžné 

jarní květiny 

květiny, bledule, tulipán, 

sněženka, fialka 
doc 

13 Jarní rostliny - pexeso II 
Pexeso k procvičování jarních 

květin 

pojmenovat a poznávat jarní 

květiny 

květiny, bledule, tulipán, 

sněženka, narcis 
doc 

14  Riskuj 2 ,opakovací hra II 
slouží k opakování probraného  

učiva 

opakování učiva z více 

okruhů 

člověk, zdraví, čas, povolání, 

jaro 
ppt 

15 Na Všeználka -hra II 
procvičování učiva formou 

kartiček  
 opakování dalších  okruhů  

čas, rok, měsíce, jaro, 

živočichové 
doc 

16 Jarní kvíz  II 
Kvíz slouží k zopakování 

vědomostí o jaru 

znaky jara, proměna přírody, 

rostliny, živočichové  

jaro, počasí, měsíce, kvíz, 

květiny 
doc 

17 Život živočichů - hra II 
Hra pro skupiny, úklid zvířat 

podle společných znaků 

skupiny živočichů, společné 

znaky 

savci, plazi, ptáci, ryby, 

hmyz 
doc 

18 Živočichové  - kontrolka II slouží  k hodnocení znaky živočichů 
savci, ryby,ptáci, 

živočichové, mláďata 
doc 

19 Léto - běhací hra II 
slouží k motivaci a vyvození 

nového učiva 

charakteristika léta, změny v 

přírodě, počasí 
léto, obilí, žně, červen, hra doc 

20 
Letní rostliny - skládání 

názvů 
II 

slouží k motivaci a vyvození 

nového učiva 

pojmenuje některé letní 

rostliny 

léto, byliny, heřmánek,chrpa, 

zvonek 
doc 

 


