
Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_04.1.CJ.3 Obojetné souhlásky Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_05.1.CJ.3 Vyjmenovaná slova b  1 Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_06.1.CJ.3 Vyjmenovaná slova b  2 Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_07.1.CJ.3 Vyjmenovaná slova l Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_08.1.CJ.3 Vyjmenovaná slova m Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_09.1.CJ.3 Párové souhlásky Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_10.1.CJ.3 Měkké a tvrdé slabiky Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_11.1.CJ.1 Hláska a písmeno  m, l Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_12.1.CJ.1 Hláska a písmeno e Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_13.1.CJ.1 Hláska a  písmeno p Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_14.1.CJ.1 Hláska a písmeno u Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_15.1.CJ.1 Hlásky m, l, s, p Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_16.1.CJ.1 Hláska a písmeno t Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_17.1.CJ.1 Hláska a písmeno v Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_18.1.CJ.1 Hláska a písmeno z Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_19.1.CJ.1 Hláska a písmeno d Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_20.1.CJ.1 Hláska a písmeno k Jitka Bulantová 1

Označení materiálu

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

1/36

Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Sluchová analýza a syntéza slov, čtení slov, skládání vět, zrakové rozlišování k. Přiřazování, skládání, doplňování.

Čtení slov, vět, zrakové a sluchové rozlišování hlásky d, skládání slov.

Žáci si procvičí používání měkkých a tvrdých slabik ve slovech. Pomocí doplňování a přiřazování si upevní znalosti těchto 

pravidel.

Žáci si upevní a procvičí psaní u - ú - ů ve slovech doplňováním,  opakováním pravidel pro použití ů -ú.

Žáci si procvičí souhlásky ve slovech, které jinak slyšíme a jinak píšeme. Doplňují a zdůvodňují.

Žáci se seznámí s obojetnými souhláskami na začátku a uprostřed slova.

Žáci si procvičí psaní by-bý nebo bi -bí uvnitř slova.

Žáci si procvičí y/i po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova B.

Seznámení s vyjmenovanými slovy po L, slova příbuzná, význam obojetných slov - využití ve větách.

Seznámení s vyjmenovanými slovy M a některá jejich slova příbuzná, význam vyjm. slov.

Žáci si zopakují párové souhlásky uprostřed a na konci slova. Doplňování,  zdůvodnění pravopisu.

Žáci si zopakují používání tvrdých a měkkých slabik, doplňování, zdůvodňování pravopisu, hádanky.

První čtení,  slabiky a obrázky, zrakové a sluchové rozlišování hlásek m, l, tvoření a čtení slabik. Čtení jednoduchých vět  s 

obrázky.

Rozlišování sluchové a grafické podoby písmene e, čtení slabik s písmenkem e.

Zraková a sluchové rozlišování hlásky p, rozvoj zrakového vnímání, nácvik psaní p.

 Zrakové a zvukové rozlišování hlásky u, ú, ů, sluchová analýza a syntéza slabik, slov.

Čtení dvojslabičných slov s otevřenými slabikami, čtení s porozuměním.

Sluchová analýza a syntéza, čtení slabik, dvojslabičných slov, vět. Rozvoj zrakového vnímání, rozvoj mluvené řeči. Čtení   s 

porozuměním. 

Hláska a písmeno v, sluchová analýza, procvičování čtení slov s otevřenou slabikou.

Zrakové a sluchové rozlišování hlásky z, slov, čtení slov s otevřenou a uzavřenou slabikou, čtení s porozuměním.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.2.HV.7 Lidová píseň Dana Vláčilová 7

VY_32_ZAZNAM_02.2.HV.6 Hudební výrazové prostředky Dana Vláčilová 6

VY_32_ZAZNAM_03.2.HV.7 O lidském hlase Dana Vláčilová 7

VY_32_ZAZNAM_04.2.HV.3 Zpíváme v 2/4 taktu Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_05.2.HV.3 Hudební nástroje Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_06.2.HV.3 Co je pomlka? Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_07.2.HV.6 Počátky opery Dana Vláčilová 6

VY_32_ZAZNAM_08.2.HV.7 Tanec Dana Vláčilová 7

VY_32_ZAZNAM_09.2.HV.6 Česká opera Dana Vláčilová 6

VY_32_ZAZNAM_10.2.HV.3 Délka not Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_11.2.HV.4 Bedřich Smetana Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_12.2.HV.4 Leoš Janáček Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_13.2.HV.4 Sbor a orchestr Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_14.2.HV.4 Vánoční čas Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_15.2.HV.4 Hudební abeceda Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_16.2.HV.4 Stupnice a oktáva Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_17.2.HV.4 3/4 takt Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_18.2.HV.4 Polka a valčík Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_19.2.HV.4 Posuvky a stupnice Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_20.2.HV.4 Hudební hrátky Jana Urbanová 4

Název vzdělávacího materiálu

Hravou formou poznávání a třídění informací o tanci - polka a valčík,  využívání již získaných znalostí - rytmus, hudební pojmy.

Žáci se seznámí s počátky opery, jejím vznikem a vývojem.

Žáci se seznámí s vyjádřením pocitů beze slov, tedy tancem. Pantomima a lidový tanec.

 Žáci si procvičí  noty, podle jejich délky, jejich zápis do notové osnovy, rytmus.

Aktivity k rozšiřování, využívání a třídění znalostí z hudební nauky, chápání rozdílu používání jednotlivých posuvek a stupnic.

Procvičování, upevňování a využívání znalostí z hudební nauky.

Seznámení s pojmy stupnice dur, oktáva - půltón a celý tón, tón c2  a d2  . 
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Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy

Označení materiálu

Vánoční tradice, vánoční koledy a písně, Adam Michna z Otradovic, Jakub Jan Ryba, hudební ukázky.

Hudební výchova

Procvičování a opakování hudební abecedy, not c - h.

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Třídění a využívání získaných informací hudebních pojmů - délka not, takt, taktová čára, rytmické slabiky, taktování. Hudební 

ukázky. 

Žáci projdou životy a díla  některých autorů české opery.

Tento materiál byl připraven pro žáky  4. ročníku tak, aby podporoval osvojení  znalostí z hudební nauky, hudební skladatel 

Bedřich Smetana. 

Leoš Janáček - hudební skladatel, život a dílo, aktivity k získání a upevnění vědomostí.

Získávání a upevňování informací z oboru: sbor, sbormistr, orchestr, dirigent a taktování. Názorná a zvuková ukázka 

symfonického orchestru.

Žáci se s využitím různých aktivit seznámí blíže s původem lidové písně.

Žáci pomocí různých aktivit se seznámí s hudebními výrazovými prostředky jako je melodie, rytmus, harmonie, dynamika a 

barva.

Žáci se seznámí s lidským hlasem, zvukem, s tím, co hlasu škodí.  Doplněno zvukovými ukázkami.

Žáci si pomocí aktivačních úkolů zopakují základy z hudební nauky a rytmus 2/4 taktu.

Žáci si zopakují hudební nástroje a jejich zvuky. Doplněno zvukovými ukázkami.

 Žáci se seznámí s notami, pomlkou v notovém zápisu a s jejich délkou.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.3.M.2 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_02.3.M.2 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_03.3.M.2 Násobení 2,3,4,5, Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_04.3.M.2 Opakování násobení 2,3,4,5, Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_05.3.M.2 Opakování sčítání do 100 Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_06.3.M.2 Opakování odčítání do 100 Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_07.3.M.2 Opakování násobení 0,1,2,3,4,5, Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_08.3.M.2 Opakování násobení a dělení 0-5 Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_09.3.M.2 Počítání s osou Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_10.3.M.2 Hry v matematice Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_11.3.M.2 Domino Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_12.3.M.2 Čísla do 100 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_13.3.M.2 Sčítání desítek do  100 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_14.3.M.2 Odčítání desítek do  100 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_15.3.M.2 Počítání do 100 bez přechodu Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_16.3.M.2 Zaokrouhlování desítek Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_17.3.M.2 Sčítání s přechodem do 100 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_18.3.M.2 Odčítání s přechodem do 100 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_19.3.M.2 Násobení a dělení 2 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_20.3.M.2 Násobení a dělení 3 Monika Lukšová 2

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Opakování a procvičování násobení, procvičování.

Žáci aktivně procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky a zárověň cvičí orientaci.

Žáci aktivizují vědomosti při operacích sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky.

Inovativním způsobem se žáci seznámí s učivem zaokrouhlování desítek. Materiál je vypracován pro motivační část hodiny.

Žáci upevňují pojmy násobení, dělení, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl. Řadí násobky, tvoří příklady podle názoru, upevňují 

si spoje násobilky 2 pomocí moderní techniky.

Žáci řadí násobky tří, procvičují násobilku a dělení třemi pomocí různých interaktivních cvičení.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Opakování a procvičování +/- do 20 s přechodem, řazení čísel.

 Učební materiál pro žáky 2. roč. Žáci upevňují učivo sčítání a odčítání do 20 na číselné ose  inovativním způsobem. 

Žáci rozvíjí aktivní formou matematické představy a logické uvažování.

Opakování a procvičování násobení, procvičování.

Opakování a procvičování sčítání do 100.

Žáci procvičují sčítání desítek, logické myšlení a upevňují matematické představy desítek a jednotek  nově  za pomoci moderní 

techniky.

Inovativně žáci procvičují odčítání celých desítek v první stovce.

Žáci se aktivním způsobem seznamují s počítáním do 100, číselnými řadami a upevňují početní představy čísel do 100. 

Žáci rozvíjí své počtářské dovednosti v oboru do 100 inovativním a názorným způsobem při využití interaktivní tabule.

Žáci se učí odčítání jednotek s přechodem přes desítku do sta. Za pomoci interaktivní tabule doplňují, manipulují a počítají dané 

úlohy. 

Anotace

Opakování a procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem.

Žáci rozvíjí aktivní formou matematické představy a logické uvažování.

Opakování a procvičování odčítání do 100.

Opakování a procvičování násobení, doplňovačky.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.4.CJ.2 Věta oznamovací Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_02.4.CJ.2 Tvrdé a měkké slabiky Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_03.4.CJ.2 Písmeno u,ú,ů Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_04.4.CJ.2 Abeceda Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_05.4.CJ.2 Podstatná jména Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_06.4.CJ.2 Antonyma Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_07.4.CJ.2 Nadřazená a podřazená slova Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_08.4.CJ.2 Slovesa Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_09.4.CJ.2 Párové souhlásky na konci slov Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_10.4.CJ.2 Opakování učiva Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_11.4.CJ.1 Písmeno s Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_12.4.CJ.1 Slabiky, slova Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_13.4.CJ.2 Věta Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_14.4.CJ2. Dlouhé samohlásky ú,ů Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_15.4.CJ.2 Abeceda Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_16.4.CJ.2 Tvrdé a měkké souhlásky Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_17.4.CJ.1 Čtení s porozuměním Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_18.4.CJ.1 Zábavné čtení Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_19.4.CJ.1 Dvojhlásky Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_20.4.CJ.1 B nebo d Hana Zemanová 1

Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Zábavné procvičování čtení.

Zajímavé procvičování dvojhlásek ve slovech.

Zábavné rozlišování písmen B a D

Opakování a procvičování nadřazených a podřazených slov.

Opakování a procvičování sloves.

Opakování a procvičování párových souhlásek, tvoření slov, význam slov, tvoření vět, pohádka.

Opakování a procvičování probraného učiva.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Odůvodňování dlouhých samohlásek ú / ů.

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek zábavně.
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sada číslo 
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Označení materiálu

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Poznávání a určování věty oznamovací, základní znaky, slovo, věta.

Skládání slov ze slabik, přiřazování slabik k obrázku, čtení slov.

Určování druhů vět, znaménka za větami, pořadí vět ve vyprávění.

Procvičování čtení s porozuměním zábavně.

Tvrdé a měkké slabiky, doplňování y, ý, i, í.

Procvičování učiva ú,ů, doplňování do slov.

Opakování a procvičování abecedy.

Procvičování a upevnění podstatných jmen.

Procvičování písmene "S", opakování již známých písmen.

 Opakování a procvičování slov opačného významu, doplňovačky.

Procvičování abecedy, řazení slov podle abecedy.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.5.HV.2 Zvuk a tón Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_02.5.HV.2 Já mám koně Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_03.5.HV.6 Nota, Notová osnova, houlosvý klíč Lenka Havlíková 6

VY_32_ZAZNAM_04.5.HV.3 Beskyde, Beskyde Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_05.5.HV.3 Znáte koledy? Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_06.5.HV.3 Princezna ze mlejna Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_07.5.HV.3 Půjdem spolu do Betléma Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_08.5.HV.6 Křížek nebo béčko Lenka Havlíková 6

VY_32_ZAZNAM_09.5.HV.3 Žádnej neví Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_10.5.HV.3 Znáte jarní písničky Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_11.5.HV.3 Procvičování not c1-c2 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_12.5.HV.3 Hudební nástroje Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_13.5.HV.3 Procvičování rytmu Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_14.5.HV.3 Práce s lidovou písní Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_15.5.HV.4 Opakování učiva ze 3. třídy Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_16.5.HV.4 Vánoční koledy Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_17.5.HV.4 Stupnice C dur Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_18.5.HV.4 Práce s melodií Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_19.5.HV.4 Hravé procvičování Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_20.5.HV.4 Hudební nauka hravě Vladimíra Kamišová 4

Název vzdělávacího materiálu
Hudební výchova

sada číslo 
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Označení materiálu

Procvičování a upevnění významu slov zvuk a tón, třídění pojmů.

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Seznámení s pojmy, procvičování a hry s křížky a béčky.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení vytleskávání rytmu podle not s pomocí rytmických slabik.

Cvičení jsou zaměřena na práci s textem v lidové písni.

Procvičování koled, kvízy, hudební hádanky.

Nácvik písně, procvičení, hudební hádanky.

Nácvik a procvičování koledy, hudební hádanky.

Seznámení a nácvik písně Já mám koně, hry s písní.

Používání, třídění pojmů o lese, jehličnatých stromech

Nácvik a upevnění písně Beskyde, hry s písní.

Úkoly jsou zaměřeny na opakování základního učiva třetí třídy.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení textů vánočních koled.

Cvičení jsou zaměřena na provičení stupnice C dur.

Cvičení jsou zaměřena na práci s melodií.

Anotace

Seznámení s písní v nářečí, hry a rébusy k procvičení.

Hry s jarními písničkami.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování názvu a zápisu not od c1 po c2 a psaní houslového klíče.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení hudebních nástrojů.

Cvičení jsou zaměřena na krátké opakování na začátku či během hodiny.

 Cvičení hravě opakují hudební nauku.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.6.M.1 Opakování matematiky 1. ročník Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_02.6.M.1 Zajímavá matematika, tvary, tělesa Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_03.6.M.1 Příklady typu 9+5 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_04.6.M.2 Sčítání do 20 s přechodem desítky Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_05.6.M.2 Očítání do 20 s předhodem desítky Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_06.6.M.2 Rozšíření oboru do 100 Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_07.6.M.2 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_08.6.M.2 Sčítání a odčítání do 100  s přechodem desítky Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_09.6.M.2 Úvod do násobení a dělení Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_10.6.M.2 Násobilka 2 a 3 Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_11.6.M.1 Sčítání a odčítání do 5 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_12.6.M.1 Číslice 6 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_13.6.M.1 Sčítání a odčítání do 7 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_14.6.M.1 Číslice 8 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_15.6.M.1 Sčítání a odčítání do 8 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_16.6.M.4 Čísla do 10 000 Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_17.6.M.4 Sčítání a odčítání do 10 000 Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_18.6.M.4 Násobení  do 10 000 zpaměti Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_19.6.M.4 Dělení do 10 000 zpaměti Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_20.6.M.4 Číselné řady větších čísel Jana Urbanová 4

sada číslo 

6/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Číslo a název šablony klíčové aktivity IIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozšíření oboru do 100 na základě znázornění.

Procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10 zábavnou formou.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Procvičování scítání, odčítání, slovní úloha, počítání se závorkami.

Názorné vyvození násobení a dělení, grafické znázornění.

Tento materiál byl připraven pro žáky  4. ročníku tak, aby podporoval osvojení  znalostí pamětného počítání do  10 000. 

Číslice 8, určování počtu prvků do 8, číselná řada do 8, porovánávání čísel.

Zajímavé počítání , geometrické tvary, tělesa, tangram.

Vytvoření slovní úlohy, sčítání v oboru do 20 s přechodem 10, příklady typu 9 + 5.

Procvičování sčítání v oboru 0 - 20 s přechodem desítky, slovní příklad.

Procvičování odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úkol, rovnice.

Zajímavé procvičování násobilek 2 a 3.

Procvičování sčítání a odčítání do 5, tvoření příkladů.

Slovní úlohy, sčítání a odčítání formou soutěžní hry

Třídění a využívání získaných znalostí v oboru násobení.

Třídění a využívání znalostí v operaci dělení mimo obor malé násobilky.

Číslice 6, určování počtu prvků, porovnávání čísel, číselná řada, rozklad čísel, vytváření příkladů na sčítání.

Anotace

Procvičování a upevňování spojů sčítání a odčítání do 7, tvoření příkladů.

Procvičování a upevňování spojů sčítání a odčítání do 8.

Upevňování a procvičování porovnávání a řazení čísel do 10 000. 

Číselné řády, čísla větší než 10 000, velká čísla.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.7.CJ.2 Samohláska a Lenka Nováková 2

VY_32_ZAZNAM_02.7.CJ.2 Písmeno u Lenka Nováková 2

VY_32_ZAZNAM_03.7.CJ.2 Tvrdé a měkké slabiky Lenka Nováková 2

VY_32_ZAZNAM_04.7.CJ.2 Abeceda Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_05.7.CJ.2 Podstatná jména Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_06.7.CJ.2 Antonyma Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_07.7.CJ.2 Slova nadřazená a podřazená Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_08.7.CJ.2 Slovesa Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_09.7.CJ.2 Vlastní jména Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_10.7.CJ.2 Opakování učiva Lenka Havlíková 2

VY_32_ZAZNAM_11.7.CJ.4 Slovní druhy ohebné Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_12.7.CJ.4 Skloňování podstatných jmen r. stř. Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_13.7.CJ.4 Slovní druhy neohebné Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_14.7.CJ.4 Skloňování podstatných jmen r. ž. Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_15.7.CJ.4 Skloňování podstatných jmen r. m. Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_16.7.CJ.4 Vzory podstatných jmen Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_17.7.CJ.4 Vyjmenovaná slova Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_18.7.CJ.4 Pravopis koncovek podstatných jmen Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_19.7.CJ.4 Skladební dvojice Eva Krobůčková 4

VY_32_ZAZNAM_20.7.CJ.4 Shoda přísudku  s podmětem r. stř., žen. Eva Krobůčková 4

Tento materiál slouží pro žáky čtvrtého ročníku k upevňování a prohloubení učiva - obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků - koncovky 

podstatných jmen, doplňování a vybírání správného tvaru slova.

Tento materiál slouží jako procvičování - určování podmětu a přísudku ve větě.

Tento materiál byl připraven na procvičování a upevnění probraného učiva shody přísudku s podmětem.

 Žáci doplňují správné koncovky i vhodná slova.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

sada číslo 

7/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Cvičení a určování neohebných slovních druhů, materiál slouží k prohloubení učiva.

Anotace

Aktivita slouží k upevnění probíraného učiva - podstatná jména rodu ženského, přiřazování ke vzorům.

Tento materiál slouží k zopakování a upevnění probraného učiva o podstatných jménech rodu  mužského, přiřazování ke 

vzorům.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků - určování rodu 

podstatných jmen, přiřazování ke vzoru.

Procvičování znalostí o podstatných jménech rodu středního - určování vzorů, koncovek.

Opakování a procvičování slov opačného významu, doplňovačky.

Opakování a procvičování probraného učiva.

Opakování a procvičování slov nadřazených a podřazených.

Cvičení a určování ohebných slovních druhů. Žáci upevňováním rozeznávají jednotlivé slovní druhy  a přiřazují čísla.

Opakování a procvičování sloves, tvoření vět.

Opakování a procvičování vlastních jmen, obecných názvů, doplňovačky, význam slov, určování správnosti pravopisu.

Doplňování a-á, rozlišování délky samohlásky.

Rozlišování délky samohlásky u - ú - ů, používání pravidla při psaní ú-ů.

Rozlišování tvrdých a měkkých slabik, používání i-y ve slovech.

Opakování a procvičování abecedy.

Opakování a procvičování podstatných jmen.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.8.M.1 Čísla 1-5 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_02.8.M.1 Numerace 0-6 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_03.8.M.2 Sčítání a odčítání do 100 Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_04.8.M.2 Násobilka do 50 Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_05.8.M.1 Sčítání a odčítání do 10 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_06.8.M.1 Rozšíření oboru do 20 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_07.8.M.1 Metr, litr, kilogram Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_08.8.M.1 Sčítání a odčítání do 20 Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_09.8.M.1 Číslice 9 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_10.8.M.1 Sčítání a odčítání do 9 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_11.8.M.1 Číslice 10 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_12.8.M.1 Sčítání a odčítání do 10 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_13.8.M.1 Číslice 11 - 20 Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_14.8.M.1 Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu des. Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_15.8.M.1 Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu des. II Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_16.8.M.1 Sčítání do 20 s přechodem desítky Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_17.8.M.2 Násobení a dělení 5 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_18.8.M.2 Násobení a dělení 6 Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_19.8.M.2 Geometrie - opakování Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_20.8.M.1 Rozvoj početních představ I. Monika Lukšová 2

Různé metody procvičení čísel 1 - 5, příklady + - do 5, rozklad čísel do 5.

Vytváření slovních úloh, rovnice, numerace v oboru 0 - 6.

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Úkoly na sčítání a odčítání v oboru do 100.

Matematika, násobilka do 50, druhý ročník, slovní úloha.

Procvičování a upevňování spojů sčítání a odčítání do 9, dočítání.

Procvičování sčítání a odčítání do 10 zajímavě.

Číselná řada 10 - 20, rozklady čísel, numerace typu 10 + 2.

Jednotky délky, váhy, objemu, numerace s jednotkami.

Zábavné procvičování numerace do 20 bez přechodu desítky.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Čtení, poznávání, porovnávání, řazení číslic 11 - 20, určování počtu prvků do 20.

Anotace

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

sada číslo 
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Název a číslo projektu

Vytváření příkladů, procvičování a upevňování spojů sčítání a odčítání do 10.

Procvičování početních operací do 20, vytváření příkladů, řešení slovních úloh,upevňování učiva do 20 bez přechodu desítky.

Sčítání v oboru do 20 s přechodem desítky, vyvození učiva, příklady typu 9+.

Žáci inovativním způsobem procvičují učivo násobilky a dělení pěti. Řadí násobky pěti, vyhledávají správné činitele k součinu, 

přiřazují příklady k násobkům pěti. Počítají pomocí názoru peněz. Využívají předprogramované aktivity tabule SMART Board.

Žáci procvičují a upevňují učivo násobilky šesti pomocí interaktivní tabule. Řadí násobky, tvoří příklady, násobí a dělí šesti.

Žáci aktivně procvičují učivo o geometrických tvarech a tělesech, porovnávají a měří velikost úseček. Upevňují pojem velikost 

úsečky pomocí moderní technologie.

Žáci určují počet prvků a porovnávají pomocí nástrojů interaktivní tabule.

Číslice 9, určování počtu prvků, číselná řada, rozklad čísla 9, porovnávání čísel.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy

Tento výukový materiál slouží pro vyvození číslice 10, určování počtu prvků, procvičení rozkladu čísla 10, procvičování 

porovnávání čísel do 10, upevňování číselné řady do 10.

Procvičování a upevňování učiva do 20 bez přechodu desítky, vytváření příkladů, záměna sčítanců.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.9.PRV.1 Vánoce Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_02.9.PRV.1 Lidské tělo Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_03.9.PRV.1 Co je a není zdravé? Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_04.9.PRV.1 Zdraví Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_05.9.PRV.1 Jaro Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_06.9.PRV.1 Velikonoce Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_07.9.PRV.1 Domácí zvířata Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_08.9.PRV.1 Jarní opakování Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_09.9.PRV.1 Čas Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_10.9.PRV.1 Nakupování Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_11.9.PRV.2 Podzimní ovoce Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_12.9.PRV.2 Podzimní zelenina Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_13.9.PRV.2 Rozdělení zeleniny Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_14.9.PRV.2 Dužnaté plody Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_15.9.PRV.2 Rodina Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_16.9.PRV.2 Roční doby - opakování Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_17.9.PRV.2 Smysly Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_18.9.PRV.2 Hodiny Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_19.9.PRV.2 Digitální čas Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_20.9.PRV.2 Jaro Monika Lukšová 2

Žáci upevňují moderním způsobem znalosti hodin a digitálního času. Na interaktivní tabuli doplňují a přiřazují údaje.

Žáci upevňují znalosti jarních měsíců, datum začátku jara. Rozeznávají jarní byliny a keře kvetoucí brzy zjara.  Přiřazují pojmy k 

částem stromu. Třídí obrázky podle smyslu do tří ročních dob.

sada číslo 
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Označení materiálu

Opakování a procvičování poznatků o lidském těle.

Výukový materiál o zelenině, kterou sklízíme na podzim, je určen pro žáky 2. ročníku. Žáci aktivně upevňují znalosti o podzimní 

zelenině. Rozliší zeleninu, kterou sklízíme převážně v létě a kterou na podzim.

Tento výukový materiál je určen pro žáky 2. ročníku. Žáci si procvičí a upevní učivo o rozdělení dužnatých plodů.

Žáci upevňují pojmy z oblasti rodiny inovativním názorným způsobem.

Žáci interaktivním způsobem opakují znalosti o ročních dobách a přírodních dějích formou hry.

Opakování a procvičování učiva.

Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Opakování a procvičování poznatků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávací materiál pro žáky 2. ročníku inovativním způsobem upevňuje učivo o rozdělení zeleniny  podle její konzumní části a 

aktivně zapojuje žáky do výuky.

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Výukový materiál je určen pro žáky 2. ročníku pro výuku tématu podzim, běžné podzimní ovoce. Žák aktivní formou rozliší plody, 

strom či keř, rozliší letní a podzimní ovoce.

Žáci si zábavným způsobem za použití multimediální techniky upevňují znalosti lidských smyslů.

Vánoční povídání, betlémský příběh.

Procvičování poznatků o člověku.

 Opakování a procvičování znalostí o zvířatech.

Opakování a procvičování učiva.

Opakování a procvičování poznatků o zdraví člověka.

Opakování a procvičování poznatků o jaru.

Opakování a procvičování poznatků o jaru a Velikonocích.

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Anotace

Přiřazováním a dokreslováním údajů se žáci učí inovativním způsobem určovat čas.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.10.CJ.7 Slovesný rod Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_02.10.CJ.9 Příslovce Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_03.10.CJ.7 Literatura národ. Obrození Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_04.10.CJ.7 Neohebné slovní druhy Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_05.10.CJ.9 Věta jednoduchá Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_06.10.CJ.7 Podmět a přísudek Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_07.10.CJ.9 Opakujeme z literatury Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_08.10.CJ.7 Základní literární pojmy Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_09.10.CJ.7 Životopis Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_10.10.CJ.9 Významové poměry - opakování Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_11.10.CJ.9 Přídavná jména Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_12.10.CJ.9 Druhy zájmen Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_13.10.CJ.9 Zájmena - procvičování Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_14.10.CJ.9 Číslovky - procvičování Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_15.10.CJ.9 Opakování z literatury Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_16.10.CJ.9 Slovesa- opakování učiva Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_17.10.CJ.9 Slovesa - přechodníky Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_18.10.CJ.9 Slovesa - slovesné třídy Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_19.10.CJ.9 Příslovce a předložky Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_20.10.CJ.9 Podstatná jména Kamila Urbancová 9

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o podmětu a přísudku s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování literárních pojmů s aktivitami pro žáky.

sada číslo 

10/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  slovesném rodu činném a trpném s aktivitami pro žáky.

 Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí zájmena. 

Žáci si pomocí jednoduchých aktivit a úkolů zopakují procvičování zájmen.  

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o příslovcích a jejich použití s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o literatuře národního obrození s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o předložkách, spojkách, částicích a citoslovcích s aktivitami pro žáky.

Anotace

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí určování přídavných jmen, vzory, koncovky podle vzorů a stupňování.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o větě jednoduché, interpunkci a větných ekvivalentech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  životopisu s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva o  významových poměrech s aktivitami pro žáky.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí učivo číslovek.           

 Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a zopakují získané znalosti z literatury.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o literatuře, základních literárních pojmech s aktivitami pro žáky.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a zopakují mluvnické kategorie sloves - osobu, číslo, čas způsob,  vid a rod.

Žáci se pomocí různých aktivit a úkolů seznámí s používáním přechodníků přítomných a minulých, naučí se pomocí koncovek 

tvořit jejich tvary.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů seznámí s rozdělováním sloves do tříd, procvičí si jejich určování,  zopakují mluvnické 

kategorie.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a zopakují určování příslovcí, jejich pravopis, odlišování spřežek  a stupňování 

příslovcí. Připomenou si rozlišování vlastních a nevlastních předložek, jejich pravopis.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí pravopis koncovek podstatných jmen.           



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.11.PRV.2 Určování času Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_02.11.PRV.1 Ovoce a zelenina Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_03.11.PRV.2 Roční doby Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_04.11.PRV.2 Nemoc, úraz Hana Zemanová 2

VY_32_ZAZNAM_05.11.PRV.1 Lidské tělo Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_06.11.PRV.1 Jaro Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_07.11.PRV.1 Velikonoce Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_08.11.PRV.1 Povolání Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_09.11.PRV.1 Volný čas Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_10.11.PRV.1 Nakupujeme Hana Zemanová 1

VY_32_ZAZNAM_11.11.PRV.3 Lidské výtvory Eva Krobůčková 3

VY_32_ZAZNAM_12.11.PRV.3 Voda Eva Krobůčková 3

VY_32_ZAZNAM_13.11.PRV.3 Houby Eva Krobůčková 3

VY_32_ZAZNAM_14.11.PRV.3 Lidské tělo Eva Krobůčková 3

VY_32_ZAZNAM_15.11.PRV.3 U rybníka Eva Krobůčková 3

VY_32_ZAZNAM_16.11.PRV.3 Města a obce Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_17.11.PRV.3 Česká republika Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_18.11.PRV.3 Člověk a jeho zaměstnání Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_19.11.PRV.3 Obratlovci Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_20.11.PRV.3 Opakování učiva 3. ročníku Vladimíra Kamišová 3

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Prvouka

Procvičování jarních měsíců, květin, mláďat hospodářských zvířat.

Určování času v životě člověka.

Určování ovoce a zeleniny podle fotografií formou her.

DUM dále obsahuje pracovní list (formát *.doc, *.odt, *.pdf).

Určování ročních dob pomocí her a obrázků.

Třídění nemocí a úrazů, příznaky nemoci, důležitá telefonní čísla, 

zdravé a nezdravé potraviny.

Procvičení učiva o lidském těle, hygieně.

Anotace

Procvičení pojmů spojených s Velikonocemi.

Procvičování: povolání, pomůcky při práci.

Prvouka, první ročník, volný čas, sport.

Kde se co nakupuje, třídění zboží.

Tento materiál slouží k upevnění souvislostí přírody a lidských výrobků.

Tento materiál slouží k zopakování a upevňování učiva o vodě.

Tato aktivita byla připravena tak, aby upevňovala a rozvíjela získané poznatky o houbách.

Tento materiál slouží k zopakování a upevnění učiva o jednotlivých částech lidského těla. Žáci určují a přiřazují části těl, části 

hlavy.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o životě u rybníka. Žáci třídí a přiřazují správné pojmy a obrázky.

Cvičení jsou zaměřená na procvičení základních rozdílů mezi městem a vesnicí.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení znalostí o České republice.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování druhů zaměstnání.

Cvičení jsou zaměřená na procvičení rozdělení obratlovců a určování jejich základních znaků.

Cvičení jsou zaměřena na opakováno celkového učiva třetí třídy.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.12.M.1 Rozvoj početních představ II Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_02.12.M.1 Sčítání a odčítání do 3 I. Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_03.12.M.1 Geometrické tvary Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_04.12.M.1 Sčítání a odčítání do 3 II. Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_05.12.M.1 Počítáme do 6 Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_06.12.M.1 Sčítání a odčítání do 10 Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_07.12.M.1 Počítáme do 20 Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_08.12.M.1 Počítáme do 20 II. Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_09.12.M.1 Procvičování učiva Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_10.12.M.3 Násobilka čísla 6 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_11.12.M.3 Procvičování násobilky Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_12.12.M.3 Procvičování násobilky 8 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_13.12.M.3 Pamětné sčítání a odčítání Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_14.12.M.3 Písemné sčítání a odčítání Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_15.12.M.3 Procvičování zaokrouhlování Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_16.12.M.3 Přirozená čísla v oboru do 1 000 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_17.12.M.3 Porovnávání čisel do 1 000 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_18.12.M.3 Sčítání a odčítání do 1 000 Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_19.12.M.3 Jednotky délky Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_20.12.M.3 Dělení se zbytkem č. 4 Vladimíra Kamišová 3

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Opakování a procvičování znalostí čísel.

Opakování a procvičování znalostí čísel.

 Žáci inovativním způsobem určují daný počet prvků v souboru, porovnávají a upevňují pojmy více, méně. Řadí prvky v souboru a 

upevňují si pojmy před, za, hned před, hned za, první, uprostřed, předposlední, poslední.

Cvičení jsou zaměřená na procvičování pamětného sčítání a odčítání.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení písemného sčítání a odčítání.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Anotace

Žáci čtou číslice, aktivně  přiřazují číslici k danému počtu a porovnávají počet, sčítají a odčítají za pomoci ?názoru, upevňují 

sčítání a odčítání do tří při využití nové výpočetní techniky.

Procvičování geometrických tvarů, barev.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Opakování a procvičování znalostí.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování a upevnění násobilky 7.

Cvičení jsou zaměřěna na procvičení násobilky čísla 8.

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy

Cvičení jsou zaměřěna na názorné odvození a procvičení násobilky 6.

Opakování a procvičování sčítání a odčítání do 3.

 Opakování a procvičování početních operací do 6.

Opakování a procvičování sčítání a odčítání do 10.

 Cvičení jsou zaměřena převody jednotek délky.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení zaokrouhlování čísel.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování numerace do 1000.

Cvičení jsou zaměřena na porovnávání čísel do 1000.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení sčítání a odečítání do 1000.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování dělení č. 4 se zbytkem.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.13.OV.9 Právo Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_02.13.OV.7 Osobnost člověka Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_03.13.OV.7 Etiketa Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_04.13.OV.9 Nástroje práva Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_05.13.OV.9 Stát Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_06.13.OV.9 Ústava - státní moc Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_07.13.OV.9 Tržní ekonomika Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_08.13.OV.7 Občanská práva Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_09.13.OV.6 Vzdělání Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_10.13.OV.7 Životní cyklus Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_11.13.OV.6 Rodina Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_12.13.OV.8 Citový život člověka Liběna Palasová 8

VY_32_ZAZNAM_13.13.OV.6 Obec Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_14.13.OV.6 Regiony Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_15.13.OV.6 Co nás proslavilo ve světě Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_16.13.OV.6 Výroční obyčeje a zvyky Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_17.13.OV.6 Státní svátky Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_18.13.OV.6 Kultura Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_19.13.OV.8 Pracovní právo Liběna Palasová 8

VY_32_ZAZNAM_20.13.OV.6 Nauč se synečku hospodařit Liběna Palasová 6

sada číslo 
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Označení materiálu

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o formách státu a vývoji české státnosti s aktivitami pro žáky.

Anotace

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  Ústavě ČR, formách státní moci s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o tržní ekonomice s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  morálních zásadách a náboženstvích s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  nástrojích práva s aktivitami pro žáky.

Název vzdělávacího materiálu
Občanská výchova

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  právu a právním řádu s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o osobnosti člověka s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o lidských a občanských právech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o českém školství, vzdělávání a povolání s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o životním cyklu člověka, o obdobích v lidském životě s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o rodině a příbuzenských vztazích s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o citovém životě člověka s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o obecním zřízení s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o regionech v naší zemi s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o významných osobnostech a jejich úspěších s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o lidových obyčejích a zvycích během roku s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o státních svátcích v naší zemi s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o kultuře a pojmech souvisejících s kulturou s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o pracovním právu v našem státě s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o majetku, vlastnictví, hospodaření, rodinném rozpočtu s aktivitami pro žáky.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.14.M.2 Násobení 2,3,4,5 Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_02.14.M.2 Opakování násobení Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_03.14.M.2 Opakování násobení a dělení Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_04.14.M.4 Čísla větší než 10 000 Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_05.14.M.4 Porovnávání čísel Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_06.14.M.4 Zaokrouhlování čísel Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_07.14.M.4 Pamětné sčítání a odčítání Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_08.14.M.4 Pamětné násobení a dělení Jana Urbanová 4

VY_32_ZAZNAM_09.14.M.4 Matematický Halloween Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_10.14.M.4 Zábavná matematika Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_11.14.M.3 Dělení se zbytkem Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_12.14.M.3 Kruh a kružnice Vladimíra Kamišová 3

VY_32_ZAZNAM_13.14.M.4 Opakování násobilky Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_14.14.M.4 Numerace do 10 000 Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_15.14.M.7 Trojboký hranol Jaroslava Čevelíková 7

VY_32_ZAZNAM_16.14.M.7 Druhy trojúhelníků Jaroslava Čevelíková 7

VY_32_ZAZNAM_17.14.M.7 Celá čísla - početní operace Jaroslava Čevelíková 7

VY_32_ZAZNAM_18.14.M.8 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 1 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_19.14.M.7 Konstrukce obec.trojúhelníku ze 3 stran Jaroslava Čevelíková 7

VY_32_ZAZNAM_20.14.M.8 Rozklad výrazů do souč. vytýkáním  1 Jaroslava Čevelíková 8

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Žáci si procvičí vlastnosti trojbokého hranolu, výpočet povrchu a objemu.

Úkoly jsou zaměřeny na procvičení číselné řady do 10 000.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Žáci si procvičí třídění trojúhelníků podle stran a podle úhlů.

Anotace

Cvičení jsou zaměřena na opakování násobilky a dělení se zbytkem

Cvičení jsou zaměřena na poznávání rozdílů mezi kruhem a kružnicí.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení dělení č. 5 se zbytkem.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení matematiky hravou formou.

Žáci si procvičí sestrojení obecného trojúhelníku daného třemi stranami (podle věty sss).

Žáci si procvičí násobení dvojčlenu dvojčlenem.

Žáci si procvičí početní operace sčítání, odčítání, násobení, dělení) s celými čísly.

Upevňování čísel větších než 10 000, řády čísel, porovnávání čísel.

Žáci si procvičí rozklad mnohočlenu do součinu pomocí vytýkání před závorku.

Opakování a procvičování násobení, slovní úloha.

Opakování a procvičování násobení a dělení.

Čísla větší než 10 000, čtení velkých čísel, číselné řády. 

Opakování a procvičování násobení.

Práce s velkými čísly, početní operace sčítání a odčítání.

Zaokrouhlování čísel větších než 10 000 na desetitisíce a statisíce, opakování zaokrouhlování čísel na desítky, stovky a tisíce.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování násobilky v duchu Halloweenu.

Upevňování číselných řádů, násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.15.PRV.3 Naše vlast - ČR Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_02.15.PRV.3 Cesta do školy Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_03.15.PRV.3 Orientace v krajině Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_04.15.PRV.3 Vánoce Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_05.15.PRV.3 Příroda kolem nás Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_06.15.PRV.3 Lidské výtvory Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_07.15.PRV.3 Podmínky života na Zemi Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_08.15.PRV.3 Voda a koloběh vody na Zemi Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_09.15.PRV.3 Planety Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_10.15.PRV.3 Živá příroda Dana Vláčilová 3

VY_32_ZAZNAM_11.15.PRV.1 Dny v týdnu Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_12.15.PRV.1 Roční období, měsíce v roce Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_13.15.PRV.1 Jaro Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_14.15.PRV.1 Jarní květiny Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_15.15.PRV.1 Jsem školák Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_16.15.PRV.1 Zelenina Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_17.15.PRV.1 Ovoce Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_18.15.PRV.1 Podzim Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_19.15.PRV.1 Moje rodina Jana Závodná 1

VY_32_ZAZNAM_20.15.PRV.1 Zima Jana Závodná 1

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

sada číslo 

15/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Žáci si přiblíží svátky Vánoc, tradice, koledy.

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Žáci se seznámí se základním rozdělením ČR na kraje, poznají státní symboly a nejbližší sousední státy ČR.

Žáci se seznámí s orientací v krajině za pomoci mapy, buzoly, kompasu. Poznají světové strany.

Anotace

Jarní měsíce - řazení, počasí na jaře, výběr vhodného oblečení, svátky jara, doplňovačky.

Dny v týdnu, řazení, pracovní a volné dny - třídění, pojmy: včera, předevčírem, dnes, zítra, pozítří.

 Názvy ročních období, symbolika, měsíce v roce, roční období a jejich měsíce, řazení měsíců.

Květiny na jaře, poznávání, pojmenování, zrakové rozlišování, skládání slov - názvů květin.

Žáci se seznámí s podmínkami, které jsou důležité pro život na Zemi.

Zdroje vody na Zemi a její koloběh.

Žáci se seznámí s planetami sluneční soustavy.

Žáci se seznámí s tím, co patří do živé přírody jako živé organizmy.

Procvičování a upevňování pojmů.

Opakování a procvičování učiva o zelenině a zahradě.

Žáci se seznámí s živou a neživou přírodou kolem nás.

Žáci si názorným způsobem upevní pojmy přírodnina, surovina, lidský výtvor.

Opakování a procvičování druhů ovoce.

Opakování a procvičování učiva.

Opakování a procvičování poznatků o zimě.

Opakování a procvičování druhů sportů, náčiní, miminko a jeho hračky.

Žáci si osvojí základní pravidla dopravního značení, semafory pro chodce, pro řidiče, dopravní značky.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.16.PRV.3 Poloha ČR v Evropě Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_02.16.PRV.3 Vzduch Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_03.16.PRV.3 Do školy bezpečně - opakování Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_04.16.PRV.3 Voda v krajině Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_05.16.PRV.3 Rodina Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_06.16.PRV.3 Svět kolem nás Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_07.16.PRV.3 Podmínky života Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_08.16.PRV.3 Planety Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_09.16.PRV.3 Živé organizmy Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_10.16.PRV.3 Společné znaky rostlin Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_11.16.PRV.2 Lesní patra Monika Lukšová 2

VY_32_ZAZNAM_12.16.PRV.1 Jsem školák Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_13.16.PRV.1 Poznáváme budovu školy Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_14.16.PRV.1 Cesta do školy Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_15.16.PRV.1 Podzim Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_16.16.PRV.1 Podzimní ovoce a zelenina Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_17.16.PRV.1 Dřeviny na podzim Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_18.16.PRV.1 Domov Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_19.16.PRV.1 Třídění odpadů Monika Lukšová 1

VY_32_ZAZNAM_20.16.PRV.1 Zimní období Monika Lukšová 1

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

sada číslo 

16/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Tento materiál slouží k opakování učiva o vodních tocích a nádržích.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o rodině.

Tento materiál slouží k opakování učiva o rozdělení přírody živé, neživé a lidských výtvorech.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Anotace

Tento materiál slouží k výuce a procvičení učiva.

Tento materiál slouží k výuce a procvičení učiva.

Tento materiál slouží k procvičení pravidel chování chodců a cyklistů.

Tento materiál slouží k opakování učiva  Podmínky života na Zemi.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o planetách.

Tento materiál slouží k opakování učiva o živých organizmech.

Tento materiál slouží k opakování učiva o rostlinách.

Žáci poznávají některé známé rostliny jednotlivých lesních pater na fotografiích. Třídí rostliny do patra lesního, keřového, 

rostlinného.

Vzdělávací materiál pro žáky prvního ročníku inovativním způsobem upevňuje prvotní školní návyky a aktivně zapojuje žáky do 

výuky. 

Žáci pomocí obrázků upevňují názvy místností ve škole, vybavení třídy a nejčastěji používaného nářadí 

v tělocvičně. Aktivní činností na interaktivní tabuli rozlišují činnosti související se školou a volným časem doma. 

Při práci s interaktivní tabulí žáci procvičují učivo o chování chodců a dalších účastníků v silničním provozu. Poznávají nejčastější 

dopravní značky a svými slovy objasňují jejich význam.

Žáci hovoří o známých houbách, rozlišují nejznámější jedovaté a jedlé houby, hovoří o počasí ?na podzim, seznamují se se 

značkami pro počasí, vybírají vhodné oblečení a třídí obrázky za pomoci nové moderní techniky.

Žáci pojmenovávají známé druhy ovoce a zeleniny sklízené na podzim, vypravují o využití v kuchyni, třídí obrázky ovoce a 

zeleniny s využitím interaktivní tabule. 

Žáci si uvědomují rozdíl mezi stromem a keřem. Inovativním způsobem se učí poznat nejběžnější stromy, keře a jejich plody.

Inovativním způsobem si žáci ujasňují pojem domov a jeho vybavení.

Žáci se učí správně třídit odpad a ujasňují si pojem recyklovaný papír za využití moderní techniky.

Žáci pomocí moderní techniky inovativním způsobem procvičují názvy zimních měsíců, jak se v zimě oblékají, uvědomí si, co je 

advent. Jak se připravujeme na Vánoce. 



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.17.CJ.3 Předpony vy-, vý Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_02.17.CJ.3 Vyjmenovaná slova po z Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_03.17.CJ.3 Podstatná jména Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_04.17.CJ.3 Číslo a rod podst. jmen Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_05.17.CJ.3 Pád podstatných jmen Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_06.17.CJ.5 Předpony s, z Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_07.17.CJ.5 Podstatná jména Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_08.17.CJ.5 Přídavná jména Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_09.17.CJ.5 Popletená pohádka Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_10.17.CJ.5 Zájmena Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_11.17.CJ.5 Přídavná jména II. Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_12.17.CJ.5 Číslovky Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_13.17.CJ.5 Skupiny mně, mě Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_14.17.CJ.3 Měkké a tvrdé souhlásky Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_15.17.CJ.3 Význam slov Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_16.17.CJ.4 Rod mužský životný a neživotný Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_17.17.CJ.4 Valentýnská čeština Vladimíra Kamišová 4

VY_32_ZAZNAM_18.17.CJ.2 Opakování učiva Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_19.17.CJ.2 Opakování Jana Závodná 2

VY_32_ZAZNAM_20.17.CJ.5 Předložky a předpony Jana Choravá 5

sada číslo 

17/36

Označení materiálu

Tento materiál slouží k procvičování vyjmenovaných slov po Z a slov příbuzných.

Tento materiál slouží k určování podstatných jmen pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO, jejich třídění do tří skupin (osoba, 

zvíře, věc).

Tento materiál slouží k seznámení mluvnických kategorií podstatných jmen a jejich procvičení.

Tento materiál slouží k určování pádů a k jejich procvičování.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Tento materiál slouží k poznávání a procvičování předpon vy-, vý-.

Anotace

Materiál je určený k procvičování předpon s-, z-.

Materiál je určený k opakování učiva o podstatných jménech.

Materiál je určený k procvičování přídavných jmen.

Materiál je určený k opakování učiva českého jazyka.

Materiál je určený k procvičování učiva o zájmenech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva o přídavných jménech.

Materiál je určený k procvičování učiva o číslovkách s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování pravopisu skupin mně/mě.

Opakování měkkých a tvrdých souhlásek s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování učiva s aktivitami pro žáky.

Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na procvičení životnosti a neživotnosti rodu mužského.

Cvičení jsou zaměřena na hravé procvičení rodu mužského.

Opakování a procvičování učiva, procvičování, doplňování.

Opakování druhů vět, procvičování párových souhlásek na konci slov, doplňování u-ú-ů.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o předložkách a předponách.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.18.M.9 Podobnost trojúhelníků Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_02.18.M.6 Sčítání přirozených čísel Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_03.18.M.6 Násobení přirozených čísel Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_04.18.M.6 Sčítání desetinných čísel Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_05.18.M.6 Násobení desetinných čísel Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_06.18.M.6 Obvod obdélníku a čtverce Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_07.18.M.6 Obsah obdélníku a čtverce Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_08.18.M.8 Rozklad výrazů do součinů pomocí vytýkání 2. Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_09.18.M.8 Rozklad do součinu Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_10.18.M.8 Algebraický vzorec 1 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_11.18.M.8 Algebraický vzorec 2 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_12.18.M.8 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 3 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_13.18.M.8 Algebraický vzorec 3 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_14.18.M.8 Řešení rovnice pomocí první ekv. úpravy Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_15.18.M.8 Řešení rovnice pomocí druhé ekv. úpravy Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_16.18.M.8 Řešení rovnice pomoci inverz. op. Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_17.18.M.8 Řešení rovnice pomocí inverz op. 2 Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_18.18.M.9 Čtyřboký hranol Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_19.18.M.6 Zlomky Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_20.18.M.6 Dělitel a násobek Jaroslava Čevelíková 6

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Anotace

Žáci si procvičí rozklad mnohočlenu do součinu pomocí vytýkání záporného čísla.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o podobnosti trojúhelníků.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o sčítání přirozených čísel.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o násobení přirozených čísel.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o sčítání desetinných čísel.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o násobení desetinných čísel.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o výpočtu obvodu obdélníku a čtverce.

Žáci si procvičí algebraický vzorec 1 a jeho použití.

Žáci si procvičí algebraický vzorec 2 a jeho použití.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o obsahu  obdélníku a čtverce.

Žáci si procvičí rozklad mnohočlenu do součinu pomocí vytýkání před závorku.

Žáci si procvičí násobení trojčlenu trojčlenem.

Žáci si procvičí algebraický vzorec 3 a jeho použití.

Žáci si procvičí ekvivalentní úpravy rovnic.

Žáci si procvičí ekvivalentní úpravy rovnic.

Žáci si procvičí ekvivalentní úpravy rovnic.

Žáci si procvičí ekvivalentní úpravy rovnic.

Žáci si procvičí vlastnosti čtyřbokého hranolu, výpočet povrchu a objemu .

Čitatel, zlomková čára, jmenovatel, zlomek, znázornění zlomku, porovnání zlomků.

Dělitel, násobek, samozřejmí dělitelé, prvočíslo, společný dělitel, společný násobek.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.19.PR.7 Obojživelníci Markéta Foitová 7

VY_32_ZAZNAM_02.19.PR .9 Pohyby kontinentů Markéta Foitová 9

VY_32_ZAZNAM_03.19.PR .7 Šupinatí Markéta Foitová 7

VY_32_ZAZNAM_04.19.PR.9 Eroze Markéta Foitová 9

VY_32_ZAZNAM_05.19.PR.6 Bakterie Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_06.19.PR.6 Kvasinky a sinice Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_07.19.PR.6 Mnohobuněčné houby Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_08.19.PR.6 Prvoci Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_09.19.PR.9 Halogenidy Markéta Foitová 9

VY_32_ZAZNAM_10.19.PR.6 Žahavci Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_11.19.PR.6 Ploštěnci Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_12.19.PR.6 Hlísti Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_13.19.PR.9 Křemičitany Markéta Foitová 9

VY_32_ZAZNAM_14.19.PR.8 Kostra Markéta Foitová 8

VY_32_ZAZNAM_15.19.PR.6 Plži Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_16.19.PR.8 Lebka Markéta Foitová 8

VY_32_ZAZNAM_17.19.PR.6 Mlži Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_18.19.PR.6 Měkkýši Markéta Foitová 6

VY_32_ZAZNAM_19.19.PR.8 Svaly Markéta Foitová 8

VY_32_ZAZNAM_20.19.PR.7 Mechorosty Markéta Foitová 7

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

sada číslo 

19/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Přírodopis

Materiál pomáhá upevnit nové učivo a aktivně zapojuje žáky do výuky.

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Materiál pomáhá procvičit učivo o křemičitanech.

Materiál aktivně zapojuje žáky do výuky, slouží k opakování kostry člověka.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o halogenidech a aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál aktivuje žáky ve výuce a pomáhá jim upevnit nové pojmy.

Materiál podporuje výklad učiva o bakteriích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.

Materiál podporuje výklad učiva o kvasinkách a sinicích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.

Materiál podporuje výklad učiva o mnohobuněčných houbách, aktivně zapojuje žáky do výuky a upevňuje nově probranou látku.

Materiál podporuje výklad učiva o prvocích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.

Materiál podporuje výklad o učivu hlístů, aktivně zapojuje žáky do výuky a efektivně upevňuje nově probranou látku.

Anotace

Materiál aktivně zapojuje žáky do výuky a napomáhá upevnit učivo. Žáci si osvojí správné pojmenování a umístění jednotlivých 

kostí na lebce. 

Materiál podporuje výklad učiva o mlžích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o plžích, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje učivo o svalech.

Materiál podporuje výklad učiva o mechorostech a aktivně zapojuje žáky do výuky, pomáhá upevnit probranou látku.

Materiál je vytvořen k podpoře výkladu o obojživelnících a upevňuje probrané učivo.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o pohybu kontinentů.

Materiál slouží k podpoře výkladu učiva o ploštěncích, aktivně zapojuje žáky do výuky a účelně upevňuje

nové poznatky.

Materiál podporuje výklad učiva o žahavcích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.

Materiál podporuje výklad učiva o plžích a aktivně zapojuje žáky do výuky, upevňuje nově probranou látku.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.20.INF.9 Počítačové sítě Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_02.20.INF.9 Technologie CD - ROM Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_03.20.INF.9 DVD - digitální video disc Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_04.20.INF.9 Multimédia Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_05.20.INF.9 Počítačové viry Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_06.20.INF.9 Tiskárny Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_07.20.INF.9 Počítačová grafika Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_08.20.INF.9 HTML 1 - Struktura web. Stránky Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_09.20.INF.9 HTML 2 - Formátování textu Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_10.20.INF.9 HTML 3 - Odkazy, barvy Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_11.20.INF.9 HTML 4 - Seznamy Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_12.20.INF.9 HTML 5 - Tabulky Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_13.20.INF.9 HTML 6 - Obrázky Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_14.20.INF.9 HTML 7 - Klikací mapy Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_15.20.INF.9 HTML 8 - Formuláře Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_16.20 INF.9 HTML 9 - Rámy Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_17.20.INF.9 HTML 10 - Historie HTML Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_18.20.INF.5 Práce se soubory 1 Jan Netík 5

VY_32_ZAZNAM_19.20.INF.5 Práce se soubory 2 Jan Netík 5

VY_32_ZAZNAM_20.20.INF.5 Práce se soubory 3 Jan Netík 5

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Informatika

Číslo a název šablony klíčové aktivity

 Materiál je určený k seznámení s pojmem počítačový vir.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Anotace

Materiál je určený k seznámení a upevnění učiva o počítačových sítích.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o technologii CD - ROM.

Materiál je určený k seznámení s DVD a jeho užitím.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o multimédiu.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Materiál je určený k seznámení s počítačovými tiskárnami.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o počítačové grafice.

Objasnění a procvičení  struktury webové stránky, značek jazyka HTML <html>, <head>, <title>, <body>. Sestavování jednoduché 

webové stránky.

Objasnění a procvičení  formátování textu, značek jazyka HTML <h1> ... <h6>, <p>, <B>... a párových tagu. Sestavování 

jednoduché webové stránky.

Objasnění a procvičení  odkazů a barvy webových stránek, značek jazyka HTML <a>, <bgcolor>, <font>. Sestavování jednoduché 

webové stránky.

Objasnění a procvičení  tvorby seznamů, značek jazyka HTML <ul>, <li>, <ol>, <dl>, <dt>, <dd>. Sestavování jednoduché webové 

stránky. 

Objasnění a procvičení  tvorby tabulek, značek jazyka HTML <table>, <tr>, <td>, <th>. Sestavování jednoduché webové stránky.

Objasnění a procvičení  struktury webové stránky, značek jazyka HTML <img> a atributů src a align. Sestavování jednoduché 

webové stránky. 

Seznámení s novými pojmy - <map>, <area>, shape, coords nebo href. Sestavení dokumentu v jazyku HTML.

Objasnění a procvičení  struktury webové stránky, značek jazyka HTML <form>, <select>a atributů action a size. Sestavování 

jednoduché webové stránky.

Objasnění a procvičení  struktury webové stránky, značek jazyka HTML <frameset>, <frame>a atributů cols a rows. Sestavování 

jednoduché webové stránky. 

Seznámení s historii HTML. Otázky na upevnění znalostí o historii HTML.

Objasnění a procvičení  pojmů soubor, typy souborů a velikost souboru.

Objasnění a procvičení  pojmů soubor, typy souborů a velikost souboru.

Objasnění a procvičení  pojmů soubor, typy souborů a velikost souboru.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.21.F.9 Fyzikální zákony Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_02.21.F.9 Šíření tepla Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_03.21.F.9 Vznik a šíření zvuku Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_04.21.F.8 Vodiče a nevodiče el. proudu Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_05.21.F.8 Ohmův zákon Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_06.21.F.8 Polovodiče Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_07.21.F.6 Hustota látky Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_08.21.F.6 Hustota Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_09.21.F.6 Teplota Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_10.21.F.6 Tíha tělesa Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_11.21.F.7 Tlak, stopy zvířat Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_12.21.F.8 Práce výpočet Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_13.21.F.6 Objem Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_14.21.F.8 Energie Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_15.21.F.7 Oraz v rovinném zrcadle Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_16.21.F.6 Teplota, měření teploty Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_17.21.F.7 Lom světla Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_18.21.F.6 Čas - jednotky času Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_19.21.F.7 Lupa Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_20.21.F.8 El. proud a napětí v zapojení s + p Jana Krátká 8

Tento pracovní list byl vytvořen k procvičení učiva o objemu zařazeného ve fyzice pro 6. ročník.

Tento pracovní list byl vytvořen k opakování již osvojeného učiva. Žáci si upevní pojmy a výpočty o energii.

Tento pracovní list byl vytvořen k procvičení pojmů, které v optice patří k učivu o rovinném zrcadle.

Materiál je určený k seznámení s učivem a procvičením o polovodičích.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o hustotě látky, procvičení výpočtu hustoty. 

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 6. ročníku, aby upevnil naučený fyzikální vzorec a vzorce odvozené – výpočet hustoty, 

výpočet hmotnosti.

Materiál je určený k seznámení s učivem a jeho upevněním o vodičích a izolantech el. proudu.

Materiál je určený k seznámením s učivem a procvičením učiva o  Ohmově zákonu.

Tento pracovní list byl připraven jako zajímavé doplnění učiva o teplotě. 

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 6. ročníku, aby si upevnili vědomosti o již naučených a nově probíraných fyzikálních 

veličinách.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 7. ročníku, aby samostatně spočítali naučenou veličinu tlak.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva formou hry o  fyzikálních zákonech.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva formou soutěže o šíření tepla.

Anotace

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název vzdělávacího materiálu

Materiál je určený k seznámením s učivem o zvukových jevech.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu

Tento pracovní list byl vytvořen za účelem procvičování již dosud naučených fyzikálních veličin, značek a vztahů pro výpočet. 

Číslo a název šablony klíčové aktivity

sada číslo 

21/36

Označení materiálu
Fyzika

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 6. ročníku, aby se dozvěděli informace o teplotě a porozuměli funkci teploměru.

Tento pracovní list byl vytvořen pro vysvětlení pojmu -  zdánlivý obraz -  při lomu paprsků z prostředí opticky řidšího do prostředí 

opticky hustšího.

Tento pracovní list byl vytvořen k procvičení čtení a zápisu jednotek fyzikální veličiny čas.

Tento pracovní list byl vytvořen pro porozumění funkce lupy.

Tento pracovní list byl vytvořen pro upevnění učiva o elektrickém proudu a elektrickém napětí.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.22.CH.8 Směsi Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_02.22.CH.9 Oxid siřičitý Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_03.22.CH.9 Koroze Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_04.22.CH.8 Chemické prvky Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_05.22.CH.9 Řada reaktivity kovů Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_06.22.CH.8 Chemická rovnice Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_07.22.CH.9 Rychlost chemických reakcí Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_08.22.CH.8 Zákon zachování hmotnosti Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_09.22.CH.9 Močovina Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_10.22.CH.8 Významné sloučeniny vodíku Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_11.22.CH.8 Ozon Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_12.22.CH.8 Kyslík - hoření Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_13.22.CH.8 Halogeny, které nás doprovázejí životem Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_14.22.CH.9 Benzin Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_15.22.CH.9 Freony Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_16.22.CH.8 Chlorid stříbrný Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_17.22.CH.9 Glycerol Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_18.22.CH.9 Ether Jana Krátká 9

VY_32_ZAZNAM_19.22.CH.8 Kyselina uhličitá Jana Krátká 8

VY_32_ZAZNAM_20.22.CH.9 Kyselina mléčná Jana Krátká 9

Anotace

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 8. ročníku k osvojení názvů některých různorodých směsí. 

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 9. ročníku k osvojení poznatků týkajících se koroze a k procvičení dosud již naučených 

redoxních reakcí.

Tento pracovní list byl vytvořen  pro žáky 8. ročníku. Po probraném učivu zápisu chemických značek žáci hledají názvy 

chemických prvků , které určí názvem a doplní již naučenou chemickou značkou.

Tento pracovní list byl vytvořen pro pochopení a procvičení vztahů, které platí pro kov + kov v roztoku v řadě reaktivity kovů.

Tento pracovní list byl vytvořen pro pochopení a procvičení zápisu chemických rovnic reaktrantů a produktů.

Tento pracovní list byl vytvořen pro pochopení a procvičení učiva rychlost chemické reakce.

Tento pracovní list byl sestaven pro procvičení pojmů a výpočtů týkajícící se zákona zachování hmotnosti.

Tento pracovní list byl vytvořen pro doplnění učiva k úvodu kapitoly -  organické sloučeniny

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Chemie

Tento  pracovní list byl vytvořen,aby žáci samostatně z jednoduchých experimentů napsali zápisy a odpovědi pro chemické děje 

a vlastnosti oxidu siřičitého.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Tento pracovní materiál byl vytvořen jako doplňující učivo k tématu vodík - vázaný ve sloučeninách.

Tento pracovní list byl vytvořen pro seznámení s podrobnějšími informacemi učiva - kyslík, ozon.

Tento pracovní list byl vytvořen pro doplnění učiva o vlastnosti chemického prvku - slučování kyslíku.

Tento pracvovní list byl vytvořen pro rozšíření učiva o halogenech - chemické látky, které nás denně doprovázejí.

Tento pracovní list byl sestaven pro informace o benzinu s označením Natural 95.

Tento pracovní list byl sestaven pro osvojení poznatků o halogenderivátech - názvy a zápisy chemických vzorců.

Tento pracovní list byl zhotoven pro vysvětlení barevných změn chloridu stříbrného a návod pro jednoduchý  experiment jako 

důkaz probíhajících barevných změn.

Tento pracovní list byl vytvořen pro rozšíření učiva o trojsytném alkoholu glycerolu. 

Tento pracovní list byl vytvořen pro seznámení s látkou používanou dříve v lékařství.

Tento pracovní list byl vytvořen k rozšíření učiva o kyslíkatých kyselinách.

Tento pracovní list byl sestaven k doplnění učiva o organických kyselinách.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.23.CJ.7 Rozvíjející větné členy Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_02.23.CJ.7 Příslovečná určení a vedl. věty příslovečné Liběna Palasová 7

VY_32_ZAZNAM_03.23.CJ.9 Rozdělení jazyků Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_04.23.CJ.9 Zvuková stránka jazyka Liběna Palasová 9

VY_32_ZAZNAM_05.23.CJ.8 Vlastní jména - velká písmena Liběna Palasová 8

VY_32_ZAZNAM_06.23.CJ.6 Opakujeme pravopis Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_07.23.CJ.8 Slova přejatá Liběna Palasová 8

VY_32_ZAZNAM_08.23.CJ.6 Dobrodružná literatura Liběna Palasová 6

VY_32_ZAZNAM_09.23.CJ.8 Skladba Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_10.23.CJ.9
Slova významově souřadná, nadřazená, 

pořazená
Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_11.23.CJ.9 Interpunkce v souvětí, spojovací výrazy Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_12.23.CJ.9 Romantismus v literatuře Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_13.23.CJ.9 Homonyma, slova souzvučná Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_14.23.CJ.9 Synonyma, slova souznačná Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_15.23.CJ.9 Antonyma, slova opačného významu Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_16.23.CJ.9 Sl. druhy, ohebná slova a neohebná slova Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_17.23.CJ.9 Podstatná jména Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_18.23.CJ.9 Podstatná jména r. ženského Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_19.23.CJ.9 Podstatná jména r. mužského Kamila Urbancová 9

VY_32_ZAZNAM_20.23.CJ.9 Podstatná jména r. středního Kamila Urbancová 9

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o pravopisných jevech a jejich zdůvodňování s aktivitami pro žáky.

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Anotace

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o zvukové stránce českého jazyka s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o vlastních a obecných jménech, o pravidlech psaní velkých písmen u vlastních jmen 

s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o příslovečném určení a vedlejších větách příslovečných s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o jazycích, zařazení českého jazyka mezi slovanské jazyky s aktivitami pro žáky.

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o rozvíjejících větných členech (předmětu, přívlastku, příslovečném určení a doplňku 

) s aktivitami pro žáky.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o slovech přejatých, pravopisu, skloňování a významu slov s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o dobrodružné literatuře s aktivitami pro žáky.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a zopakují co znají z větné skladby. 

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a hlavně zopakují určování slov souřadných, nadřazených a  podřazených, tvoření 

sousloví (ustálených slovních spojení).

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí pravidla psaní čárek v souvětí, připomenou si tvoření grafů  složitějších souvětí

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují základní pojmy, připomenou si autory a díla z české i světové  literatury.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí  a zopakují pojem homonyma.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí  a zopakují pojem synonyma, aktivují slovní zásobu.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí a zopakují, co jsou antonyma.

Žáci si pomocí jednoduchých aktivit a úkolů zopakují slovní druhy, rozdělení slov na ohebná a neohebná.  

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí základní dělení podstatných jmen.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují vzory rodu ženského, koncovky a pravopis.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí vzory a koncovky podstatných jmen rodu  mužského.      

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí vzory a koncovky podstatných jmen rodu  středního.          

sada číslo 

23/36



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.24.Z.9 Náboženství - kvíz Pavel Svoboda 9

VY_32_ZAZNAM_02.24.Z.7 Amerika - přírodní poměry Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_03.24.Z.6 Sopečná činnost a zemětřesení Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_04.24.Z.6 Sopečná činnost a zemětřesení opak. Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_05.24.Z.9 Soutěž - všeobecný přehled Pavel Svoboda 9

VY_32_ZAZNAM_06.24.Z.6 Litosféra - opakování Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_07.24.Z.6 Vegetační pásy Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_08.24.Z.9 Doprava Pavel Svoboda 9

VY_32_ZAZNAM_09.24.Z.6 Obyvatelstvo Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_10.24.Z.7 Jižní Asie - poloha, státy, města Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_11.24.Z.7 Japonsko a Čína Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_12.24.Z.6 Vesmír Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_13.24.Z.8 Jižní Amerika opakování Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_14.24.Z.8 Amerika - přírodní poměry Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_15.24.Z.7 Opakování  šestý ročník Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_16.24.Z.8 Vodstvo Evropa Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_17.24.Z.8 Podnebí, povrch a vodstvo Evropy Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_18.24.Z.7 Afrika Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_19.24.Z.8 Japonsko, J. Korea a Indie Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_20.24.Z.8 Státy a hlavní města, pohoří Pavel Svoboda 8

Opakování na konci nebo začátku hodiny dané látky. Jedná se o práci s pojmy a správné přiřazení.

Pomůcka pro výukovou hodinu. Jedná se o práci s pojmy a správné přiřazení.

K výuce a procvičení tématu Francie, Velká Británie, Německo, pohoří Alpy.

K opakování na konci výukové hodiny nebo k opakování učiva na začátku školního roku.

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

24/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Zeměpis

Anotace

Tento testík je určen žákům 6. ročníku k procvičení tématu "Sopečná činnost a zemětřesení".

Označením správné odpovědi dojde k posunu na další stránku.

Tento kvíz je určen žákům 9. ročníku k procvičení tématu náboženství.

Tento testík je určen žákům 7. ročníku k procvičení tématu Amerika po vánočních prázdninách.

Výuková hodina se závěrečným opakováním formou jednoduchých otázeček.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu

Tato soutěž je určena žákům 9. ročníku k procvičení obecných znalostí.

Závěrečné procvičení tématu litosféra.

Opakování na začátku hodiny před probráním dalších vegetačních pásů (biomů).

Tento kvíz je určen žákům 9. ročníku k procvičení tématu doprava.

Opakování na konci tématu obyvatelstvo.

Tento materiál je určen žákům sedmého ročníku jako pomůcka k probírání učiva.

Tento materiál je určen žákům sedmého ročníku k procvičení učiva.

Pomocný materiál k výukové hodině se závěrečným opakováním.

Opakování na začátku školního roku.

Opakování na začátku roku v osmém ročníku. Úkolem je správné přiřazení pojmů a oprava textu.

Opakování na začátku školního roku. Jedná se práci s pojmy a správné přiřazení.

Opakování na konci nebo začátku hodiny dané látky. Jedná se o práci s pojmy a správné přiřazení.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.25.Z.6 Měsíc, příliv a odliv, pohyby Země Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_02.25.Z.7 Kanada Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_03.25.Z.6 Mapy, měřítko Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_04.25.Z.7 USA Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_05.25.Z.8 Velká Británie Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_06.25.Z.6 Počasí  a podnebí Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_07.25.Z.8 Evropa - přírodní poměry Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_08.25.Z.8 Severní, jižní a západní Evropa Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_09.25.Z.6 Sluneční soutava - opakování Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_10.25.Z.7 Austrálie test Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_11.25.Z.7 Amerika nebo Afrika Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_12.25.Z.7 Austrálie, opakování na mapách Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_13.25.Z.6 Světadíly a oceány Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_14.25.Z.6 Hydrosféra Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_15.25.Z.7 Asie - ostrovy, poloostrovy, vodstvo Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_16.25.Z.7 Asie - státy a města Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_17.25.Z.8 Hlavní města států I. Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_18.25.Z.8 Itálie Pavel Svoboda 8

VY_32_ZAZNAM_19.25.Z.6
Přehled státy, polostrovy, ostrovy,  pohoří, 

obyvatelstvo 
Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_20.25.Z.8 Francie, Německo nebo Rakousko Pavel Svoboda 8

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

25/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Zeměpis

Anotace

Výukové hodina  se závěrečným opakováním.

Pomocný materiál na opakování.

Pomocný materiál k výukové hodině a na opakování jednotlivých témat. 

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Opakovací hodina s důrazem na vyhledávání na mapách.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Materiál k výuce v osmém ročníku. Úkolem je správné přiřazení pojmů a pojmenování obrázků.

Opakování na konci hodiny k tématu atmosféra. 

Tento materiál je určen na opakování v pololetí osmého ročníku.

Tento materiál je určen na procvičení výše uvedených částí Evropy.

Test na opakování učiva.

Test na opakování učiva.

Opakovací hodina na osvěžení znalostí.

Test na opakování učiva.

Doplňování na mapách na procvičení učiva.

Tento kvíz je určen žákům 6. ročníku pro opakování učiva hydrosféra.

Orientace na mapách k procvičení učiva.

Procvičení orientace významných států a měst.

Tento materiál je určen na procvičení hlavních měst.

Tento materiál je určen k výuce regionální části tématu Evropa.

Opakování k procvičení učiva druhého pololetí šestého ročníku.

Tento materiál je určen k výuce a opakování regionální části tématu Evropa.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.26.HV.7 Hudební výrazové prostředky I. Lenka Jordánková 7

VY_32_ZAZNAM_02.26.HV.9 Opakování Lenka Jordánková 9

VY_32_ZAZNAM_03.26.HV.9 Jazz Lenka Jordánková 9

VY_32_ZAZNAM_04.26.HV.9 Werich + Voskovec + Ježek Lenka Jordánková 9

VY_32_ZAZNAM_05.26.HV.9 Semafor Lenka Jordánková 9

VY_32_ZAZNAM_06.26.HV.3 Dva mrazíci Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_07.26.HV.3 Hudební nástroje Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_08.26.HV.3 Když jsem já sloužil Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_09.26.HV.3 Notopis Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_10.26.HV.3 Hudební hrátky s písničkami Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_11.26.HV.5 Státní hymna Sylvie Ferdanová 5

VY_32_ZAZNAM_12.26.HV.5 Hudební nástroje Sylvie Ferdanová 5

VY_32_ZAZNAM_13.26.HV.5 Džez, swing - opakování Sylvie Ferdanová 5

VY_32_ZAZNAM_14.26.HV.4 Kvíz - opakování Sylvie Ferdanová 4

VY_32_ZAZNAM_15.26.HV.5 Hudební skladatelé - opakování Sylvie Ferdanová 5

VY_32_ZAZNAM_16.26.HV.5 Smetana, Dvořák - opakování Sylvie Ferdanová 5

VY_32_ZAZNAM_17.26.HV.6 Hudební výrazové prostředky II. Sylvie Ferdanová 6

VY_32_ZAZNAM_18.26.HV.6 Lidová hudba Sylvie Ferdanová 6

VY_32_ZAZNAM_19.26.HV.6 Hudba na jevišti Sylvie Ferdanová 6

VY_32_ZAZNAM_20.26.HV.6 Hudební nauka Sylvie Ferdanová 6

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

26/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Hudební výchova

Anotace

Materiál je určený k opakování učiva 8. ročníku s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva o jazzu.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva z hudební nauky.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k nácviku písně s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva o hudebních nástrojích.

Materiál je určený k nácviku písně s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva hudební nauky s aktivitami pro  žáky.

Hry s písněmi, rébusy, kvízy.

Prezentace na téma státní hymna v první části podporuje výklad  učitele, v druhé části nabízí aktivity pro žáky k opakování a 

upevňování získaných  informací. Součástí jsou odkazy na poslech státní hymny.

Aktivity k třídění hudebních nástrojů.

Prezentace je určená k opakování učiva z tématu džez, swing s využitím interaktivních cvičení.

Kvíz je určený k opakování učiva hudební výchovy.

Prezentace má pomocí aktivit sloužit k rychlému a stručnému opakování znalostí z oblasti vážné hudby. Součásti je i nabídka 

odkazů na poslechy vybraných skladeb.

Prezentace má pomocí aktivit sloužit k rychlému opakování znalostí o Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi.

Materiál je určený k opakování učiva o hudebních výrazových prostředcích.

Materiál slouží k opakování a procvičení učiva o lidové hudbě.

Materiál je určený k stručnému opakování témat opera, opereta, balet.

Materiál je určený k opakování a procvičování základů hudební nauky.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.27.PRV.1 Zelenina Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_02.27.PRV.1 Ovoce Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_03.27.PRV.1 Ovoce a zelenina Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_04.27.PRV.1 Moje rodina Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_05.27.PRV.1 Zvířata v lese Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_06.27.PRV.1 Vánoce Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_07.27.PRV.1 Dopravní výchova Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_08.27.PRV.1 Zima Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_09.27.PRV.1 Lidské tělo Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_10.27.PRV.1 Jídlo zdravé a nezdravé Jitka Bulantová 1

VY_32_ZAZNAM_11.27.PRV.3 Naše vlast - opakování Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_12.27.PRV.3 Povolání - opakování Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_13.27.PRV.3 Vánoční čas Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_14.27.PRV.3 Tři králové Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_15.27.PRV.3 Jaro - opakování Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_16.27.PRV.3 Velikonoce Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_17.27.PRV.3 Zima - opakování Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_18.27.PRV.3 Houby Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_19.27.PRV.3 Čas Lenka Havlíková 3

VY_32_ZAZNAM_20.27.PRV.3 Planety - opakování Lenka Havlíková 3

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Anotace

Tento materiál byl vytvořen pro žáky 1. ročníku, aby žáci uměli pojmenovat základní druhy zeleniny.

Tento materiál byl vytvořen pro žáky 1. ročníku, aby uměli poznat a pojmenovat základní druhy ovoce.

Názorné úkoly k osvojování pojmů: domov, rodina, členové rodiny, dětství, dospělost, stáří. 

Poznávání, třídění různých druhů ovoce a zeleniny, rozvoj zrakového vnímání, pozorování. 

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Poznávání zvířat žijících v lese, pojmenování zvířat, rozlišování zvířat žijících v lese, v ZOO.

Slavení, symboly Vánoc, vánoční koledy, vánoční přání.

Názvy dopravních značek, bezpečné přecházení vozovky, barvy na semaforu pro chodce.

Osvojování pojmů zima, roční období, zimní počasí.

Osvojování pojmů částí lidského těla, přiřazování pojmů, vzhled a povaha člověka. 

Rozlišování zdravých a nezdravých potravin, druhy ovoce a zeleniny, třídění potravin, výběr vhodného jídelníčku..

Opakování a procvičování znalostí o České republice.

 Opakování a procvičování znalostí o typech povolání lidí.

Opakování a hry o Vánocích.

Opakování a procvičování znalostí o Vánocích a Třech králích.

Opakování a procvičování znalostí o jaru.

Opakování znalostí o Velikonocích.

Opakování a procvičování znalostí o zimě.

Opakování a procvičování druhů stromů, plodů lesa.

Opakování a hry s časovou posloupností, dny v týdnu.

Opakování, procvičování a hry o planetách sluneční soustavy.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.28.PC.6 Jmelí Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_02.28.PC.7 Krmná řepa + cukrovka Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_03.28.PC.6 Osivo Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_04.28.PC.7 Čajová směs Pulmoran Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_05.28.PC.7 Tvary dřevin Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_06.28.PC.7 Zahradní sloh Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_07.28.PC.6 Brambory Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_08.28.PC.7 Okrasné rostliny - violka vonná Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_09.28.PC.6 Zelenina Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_10.28.PC.7 Okrasné rostliny - zlatice Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_11.28.PC.7 Olejniny, řepka olejka Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_12.28.PC.7 Plevele Jana Krátká 7

VY_32_ZAZNAM_13.28.PC.6 Okrasné dřeviny - šeřík Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_14.28.PC.6 Okrasné rostliny - pelargónie Jana Krátká 6

VY_32_ZAZNAM_15.28.PC.3 Ovocný salát Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_16.28.PC.3 Česneková pomazánka Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_17.28.PC.3 Využití pracovních pomůcek a materiálů Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_18.28.PC.4 Výroba draka Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_19.28.PC.4 Výroba pohádkového domina Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_20.28.PC.4 Práce se stavebnicí Lenka Vyhlídalová 4

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

28/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Pracovní činnosti, pracovní výchova

Anotace

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 6. ročníku, aby přiblížil rostlinu, které se využívá jako tradiční součást vánočních 

dekorací.

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 6. ročníku, aby se naučili poznávat základní vlastnosti osiva- jejich tvar.

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 7. ročníku k seznámení s okopaninami tvořící bulvu, aby žákům přiblížil jejich 

morfologii. U cukrovky pak přiblížil látku – cukr řepný.
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Tento pracovní list byl sestaven  pro doplnění učiva o léčivých rostlinách.

Tento pracovní list byl vytvořen k poznávání dřevin podle tvaru koruny a dalších částí stromu. Má naučit základní odborné pojmy 

v okrasné dendrologii.

Tento pracovní list byl sestaven,aby přiblížil rozdělení slohů v historickém vývoji zahradního umění.

Tento pracovní list byl vypracován pro žáky 6. ročníku, aby se seznámili s části rostliny – hlízou bramboru.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 7. ročníku, aby se podrobněji seznámili s jarní květinou  violkou vonnou.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 6.ročníku, aby se podrobněji seznámili s rozdělením a užitím známějších zelenin.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 7. ročníku, aby se seznámili podrobněji s jarně kvetoucí dřevinou – zlatice.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 7. ročníku, aby se podrobněji seznámili s pěstovanou olejninou – řepkou.

Tento pracovní list byl vytvořen pro žáky 7. ročníku, aby se podrobněji seznámili s rostlinou – kopřiva dvoudomá.

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 6. ročníku, aby se podrobněji seznámili s okrasným keřem - šeřík obecný.

Tento pracovní list byl připraven pro žáky 6. ročníku, aby se podrobněji seznámili s okrasnou rostlinou – pelargónie.

Materiál je určený k přípravě ovocného salátu s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k návodu přípravy pomazánky s aktivitami pro žáky.

 Materiál je určený k podpoře znalostí pracovního nářadí a práce s ním.

Žák se učí vyrábět draka podle pracovního postupu. K jeho výrobě využívá výtvarné pomůcky.

Žák vyrábí pohádkové domino z papíru. K jeho výrobě používá výtvarné pomůcky.

Žák sestavuje jednoduché stavby- budovy z dřevěných částí stavebnice. Učí se pojmnenovávat jednotlivé stavební části.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.29.M.5 Římské číslice Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_02.29.M.5 Zlomky Lenka Jordánková 5

VY_32_ZAZNAM_03.29.M.3 Opakování matematiky Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_04.29.M.3 Matematické výpočty Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_05.29.M.3 Násobení Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_06.29.M.3 Dělení přirozených čísel Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_07.29.M.3 Matematické kvízy Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_08.29.M.3 Přirozená čísla v oboru do 1000 Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_09.29.M.3 Procvičování násobení a dělení Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_10.29.M.3 Převody jednotek Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_11.29.M.5 Římské číslice Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_12.29.M.3 Násobilka 6 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_13.29.M.3 Násobilka 7 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_14.29.M.3 Násobilka 8 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_15.29.M.3 Násobilka 9 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_16.29.M.3 Násobilka procvičování Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_17.29.M.3 Sčítání a odčítání do 100 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_18.29.M.3 Zaokrouhlování na desítky Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_19.29.M.3 Čísla do 1000 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_20.29.M.8 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 2 Jaroslava Čevelíková 8

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Anotace

Materiál je určený k procvičování dělení s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k přemýšlení a luštění .

Materiál je určený k procvičování učiva o zlomcích.

Materiál je určený k procvičování početních úkonů s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování početních příkladů.

Materiál je určený k procvičování násobení s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování římských číslic.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
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Číslo a název šablony klíčové aktivity

sada číslo 

29/36

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k procvičování matematiky s aktivitami pro žáky.

 Materiál je určený k procvičování učiva s aktivitami pro žáky.

Tento materiál slouží k seznámení a procvičení učiva o římských číslicích.

Tento materiál slouží k procvičení násobilky 6.

Tento materiál slouží k procvičení násobilky 7.

Tento materiál slouží k procvičení násobení a dělení osmi.

Tento materiál slouží k procvičení násobilky 9.

Tento materiál slouží k procvičení násobilky 1 - 10.

Tento materiál slouží k procvičení sčítání a odčítání  dvojciferných čísel do sta s přechodem.

Tento materiál slouží k procvičení zaokrouhlování čísel na desítky.

Tento materiál slouží k procvičení zápisu a čtení čísel, znázorňování na číselné ose.

Žáci si procvičí násobení dvojčlenu trojčlenem.



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.30.VL.5 Významné události Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_02.30.VL.5 Panovníci a významné osobnosti Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_03.30.VL.5 Města, řeky, hory Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_04.30.VL.5 Praha Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_05.30.VL.5 Středočeský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_06.30.VL.5 Jihočeský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_07.30.VL.5 Plzeňský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_08.30.VL.5 Karlovarský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_09.30.VL.5 Ústecký kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_10.30.VL.5 Liberecký kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_11.30.VL.5 Královehradecký kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_12.30.VL.5 Pardubický kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_13.30.VL.5 Kraj Vysočina Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_14.30.VL.5 Jihomoravský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_15.30.VL.5 Olomoucký kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_16.30.VL.5 Moravskoslezský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_17.30.VL.5 Zlínský kraj Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_18.30.VL.5 Slovensko  a Polsko Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_19.30.VL.5 Německo a Rakousko Vítězslav Jindra 5

VY_32_ZAZNAM_20.30.VL.5 Krajská města Vítězslav Jindra 5

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o Plzeňském kraji.

Tento materiál slouží k prohlubování  vědomostí o Karlovarském kraji.

Anotace

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o českých dějinách..

Tento materiál slouží jako opakování učiva o významných osobnostech.

Tento materiál slouží k procvičování učiva vodstva, měst a povrchu v 5.ročníku.

Tento materiál slouží k prohlubování učiva o městech a krajích.

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325
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Název vzdělávacího materiálu
Vlastivěda

Tento materiál slouží k prohlubování učiva o krajích ČR.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Jihomoravském kraji.

Tento materiál slouží k prohlubování učiva o Olomouckém kraji.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Moravskoslezském kraji.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Zlínském kraji.

Název a číslo projektu

Číslo a název šablony klíčové aktivity

sada číslo 

30/36

Označení materiálu

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o Jihočeském kraji.

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o Středočeském kraji.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Tento materiál slouží k opakování učiva o sousedních státech.

Tento materiál slouží k opakování učiva o sousedních státech.

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o Ústeckém kraji.

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí o Libereckém kraji.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Královehradeckém kraji.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Pardubickém kraji.

Tento materiál slouží k opakování učiva o Kraji Vysočina.

Název školy



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.31.M.3 Násobilka 8 Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_02.31.M.3 Násobilka 9 Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_03.31.M.3 Přirozená čísla do 1 000 Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_04.31.M.4 Čísla do 10000 Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_05.31.M.4 Čísla do milionu Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_06.31.M.4 Písemné dělení jednocifeným dělitelem Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_07.31.M.4 Jednotky délky Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_08.31.M.4 Jednotky hmotnosti Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_09.31.M.4 Jednotky času Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_10.31.M.4 Jednotky objemu Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_11.31.M.3 Pamětné sčítání a odčítání do 1000 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_12.31.M.3 Pamětné sčítání do 1000 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_13.31.M.3 Odčítání do 1000 Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_14.31.M.3 Jednotky délky Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_15.31.M.3 Jednotky hmotnosti Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_16.31.M.3 Jednotky objemu Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_17.31.M.3 Zaokrouhlování trojciferných čísel Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_18.31.M.3 Zaokrouhlováí trojcif. č. na desítky Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_19.31.M.3 Procvičování učiva Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_20.31.M.3 Písemné sčítání Jana Choravá 3

Tento materiál slouží k procvičení zaokrouhlování, sčítání , odčítání, převodů jednotek délky.

Tento materiál slouží k procvičení písemného sčítání trojciferných čísel.

Tento materiál slouží k procvičení odčítání čísel do 1000 s přechodem.

Tento materiál slouží k opakování měřidel, jednotek a značek délky, k porovnávání.

Tento materiál slouží k procvičení jednotek hmotnosti.

Tento materiál slouží k procvičení jednotek objemu.

Tento materiál slouží k procvičení zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky.

Tento materiál slouží k procvičení zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky.

Žák procvičuje jednotky délky, porovnává a provádí s nimi výpočty.

Žák se seznamuje se základními jednotkami hmotnosti, převádí je a porovnává.

Žák si procvičuje jednotky času a opakuje si vztahy mezi nimi.

Žák procvičuje učivo o objemu, provádí převody jednotek objemu, jednotky objemu porovnává.

Tento materiál slouží k procvičení pamětného sčítání a odčítání bez přechodu.

Tento materiál slouží k procvičení sčítání čísel do 1000 s přechodem 10 a 100. 

Žák určuje čísla na číselné ose, porovnává je a řadí podle velikosti.

Žák pracuje s čísly do milionu, určuje je na číselné ose, řadí čísla podle velikosti, zapisuje čísla podle řádu.

Tento materiál slouží k procvičení učiva písemného dělení.

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Anotace

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Matematika

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva.

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva násobilky.

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva.
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Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po B Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_02.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po L Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_03.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po M Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_04.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po p Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_05.32.CJ.3 Ohebné slovní druhy Lenka Jordánková 3

VY_32_ZAZNAM_06.32.CJ.3 Význam slov Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_07.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po b Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_08.32.CJ.3 Hra - Vyjmenovaná slova po b Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_09.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po l Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_10.32.CJ.3 Vyjmenovaná slova po m Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_11.32.CJ.5 Podstatná jména r. mužský Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_12.32.CJ.5 Podstatná jména r. ženský Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_13.32.CJ.5 Podstatná jména r. střední Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_14.32.CJ.5 Přídavná jména Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_15.32.CJ.5 Slovesa Jana Choravá 5

VY_32_ZAZNAM_16.32.CJ.8 Skupiny bě, pě, vě, mě Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_17.32.CJ.8 Skladba Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_18.32.CJ.8 Hlavní a vedlejší věty, grafy Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_19.32.CJ.8 Významové poměry mezi hlav. větami Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_20.32.CJ.8 Významové poměry mezi HV, opak. Kamila Urbancová 8

Žáci si pomocí různých aktivit zopakují a procvičí určování hlavních a vedlejších vět, grafy souvětí. 

Žáci se seznámí s učivem a  pomocí různých aktivit a úkolů si procvičí určování významových poměrů mezi větami hlavními.

Žáci se seznámí s učivem a  pomocí různých aktivit a úkolů si procvičí určování významových poměrů mezi větami hlavními.

Tento materiál slouží k procvičení učiva vyjmenovaných slov po B.

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva.

Tento materiál slouží k procvičení učiva.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o podstatných jménech se zaměřením na rod ženský.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o podstatných jménech se zaměřením na rod střední.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o přídavných jménech, se zaměřením na pravopis př. jm. tvrdých a 

měkkých.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o slovesech.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí, co už znají ze skladby.

Materiál je určený k procvičování vyjmenovaných slov.

Český jazyk a literatura

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tento materiál slouží k procvičení učiva.

Materiál je určený k procvičování slovních druhů s aktivitami pro žáky.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Materiál je určený k opakování vyjmenovaných slov po P s aktivitami pro žáky.

sada číslo 

32/36

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva vyjmenovaných slov.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o podstatných jménech se zaměřením na rod mužský.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

 Materiál je určený k procvičování učiva s aktivitami pro žáky.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.33.PR.8 Trávicí a dýchací soustava Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_02.33.PR.6 Členovci Andrea Přibylová 6

VY_32_ZAZNAM_03.33.PR.7 Rostliny Andrea Přibylová 7

VY_32_ZAZNAM_04.33.PR.8 Oběhová soustava Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_05.33.PR.8 Primáti Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_06.33.PR.7 Ryby a paryby Andrea Přibylová 7

VY_32_ZAZNAM_07.33.PR.6 Ekosystem Andrea Přibylová 6

VY_32_ZAZNAM_08.33.PR.8 Lichokopytníci Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_09.33.PR.8 Sudokopytníci Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_10.33.PR.7 Ptáci Andrea Přibylová 7

VY_32_ZAZNAM_11.33.PR.7 Obojživelníci a plazi Andrea Přibylová 7

VY_32_ZAZNAM_12.33.PR.9 Vulkanismus Andrea Přibylová 9

VY_32_ZAZNAM_13.33.PR.6 Houby Andrea Přibylová 6

VY_32_ZAZNAM_14.33.PR.6 Viry a bakterie Andrea Přibylová 6

VY_32_ZAZNAM_15.33.PR.9 Zemětřesení Andrea Přibylová 9

VY_32_ZAZNAM_16.33.PR.7 Výtrusné rostliny Andrea Přibylová 7

VY_32_ZAZNAM_17.33.PR.8 Kostra Andrea Přibylová 8

VY_32_ZAZNAM_18.33.PR.9 Eroze Andrea Přibylová 9

VY_32_ZAZNAM_19.33.PR.6 Prvoci Andrea Přibylová 6

VY_32_ZAZNAM_20.33.PR.7 Kořen Andrea Přibylová 7 Materiál pomáhá zopakovat učivo o kořenech, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o plazech, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

 Materiál pomáhá zopakovat učivo o vulkanismu, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o houbách, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o virech a bakteriích, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o zemětřesení, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o prvocích, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o opěrné soustavě člověka, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o erozi, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o trávicí a dýchací soustavě, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Materiál pomáhá zopakovat učivo o primátech, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o rybách a parybách, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o ekosystémech, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o lichokopytnících, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o sudokopytnících, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o ptácích, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

sada číslo 

33/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu

Materiál pomáhá zopakovat učivo o členovcích, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o rostlinách, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o oběhové soustavě, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Materiál pomáhá zopakovat učivo o výtrusných rostlinách, přičemž aktivně zapojuje žáky do výuky.

Přírodopis

"Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.34.CJ.8 Druhy vedlejších vět 1. Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_02.34.CJ.8 Druhy vedlejších vět 2. Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_03.34.CJ.8 Ved. věta přívl., přísud., doplňková Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_04.34.CJ.8 Líčení Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_05.34.CJ.8 Vedlejší věty příslovečné Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_06.34.CJ.8 Významové poměry mezi vět. členy Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_07.34.CJ.8 Významové poměry mezi vedl. větami Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_08.34.CJ.8 Úvaha Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_09.34.CJ.6 Vyjmenovaná slova I. Kamila Urbancová 6

VY_32_ZAZNAM_10.34.CJ.8 Vyjmenovaná slova II. Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_11.34.CJ.8 Souvětí souřadné a podřadné Kamila Urbancová 8

VY_32_ZAZNAM_12.34.CJ.3 Abeceda Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_13.34.CJ.3 Slova souznačná Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_14.34.CJ.3 Slova protikladná Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_15.34.CJ.3 Párové souhlásky Jana Choravá 3

VY_32_ZAZNAM_16.34.CJ.3 Pád, číslo a rod Lenka Vyhlídalová 3

VY_32_ZAZNAM_17.34.CJ.4 Čas přítomný Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_18.34.CJ.4 Čas budoucí Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_19.34.CJ.4 Čas minulý Lenka Vyhlídalová 4

VY_32_ZAZNAM_20.34.CJ.4 Slovesný způsob Lenka Vyhlídalová 4

Tento materiál slouží k procvičení párových souhlásek.

sada číslo 

34/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk a literatura

Žák se seznamuje se slovesnými způsoby, třídí je a vyhledává je v textu.

Žák časuje slovesa v minulém čase.

Žák procvičuje učivo budoucího času, poznává tvar jednoduchý a složený.

Žák časuje slovesa v čase přítomném, hledá a doplňuje slovesné tvary.

Tento materiál slouží k určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Tento materiál slouží k procvičení protikladných slov.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o synonymech.

Tento materiál slouží k procvičení abecedy.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí určování souřadného a podřadného souvětí, vytváření souvětí podle zadaných 

grafů.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí psaní i, í / y, ý ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí vyjmenovaná slova, pravopis i / y.

Žáci se pomocí různých aktivit a úkolů seznámí s ÚVAHOU, získané znalosti využijí v připravených úkolech.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují určování vedlejších vět, spojovací výrazy význam. poměrů, seznámí se s novou 

látkou, znalosti vzužijí v dalších úkolech.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů nejdříve zopakují větné členy a druhy významových poměrů. Následuje výklad a procvičení 

nové látky.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí určování vedlejších vět příslovečných,rozlišit jednotlivé druhy.

Žáci se pomocí různých aktivit a úkolů seznámí se slohovým útvarem LÍČENÍ .

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí určování vedlejších vět.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí určování vedlejších vět podmětných a předmětných.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují pravidla při určování vedlejších vět, připomenou si druhy  vedlejších vět.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.35.F.7 Soutěž - dráha, rychlost, čas Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_02.35.F.7 Pascalům zákon Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_03.35.F.7 Archimedům zákon Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_04.35.F.9 Soutěž-opakování dráha, rychlost, čas Pavel Svoboda 9

VY_32_ZAZNAM_05.35.F.6 Objem, hmotnost, délka Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_06.35.F.6 Opakování 6. ročník Pavel Svoboda 6

VY_32_ZAZNAM_07.35.F.7 Čas, dráha, rychlost, atomy a molekuly Pavel Svoboda 7

VY_32_ZAZNAM_08.35.F.8 Mechanická práce Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_09.35.F.9 Teplo Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_10.35.F.6 Gravitace Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_11.35.F.8 Výkon Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_12.35.F.9 Výpočet tepla Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_13.35.F.6 Účinky síly Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_14.35.F.8 Mechanická energie Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_15.35.F.9 Matematické kyvadlo Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_16.35.F.6 Tření Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_17.35.F.8 Elektrický náboj Jan Netík 8

VY_32_ZAZNAM_18.35.F.9 Změny skupenstsví Jan Netík 9

VY_32_ZAZNAM_19.35.F.6 Newtonovy pohybové zákony Jan Netík 6

VY_32_ZAZNAM_20.35.F.6 Páka Jan Netík 6

Tento materiál je určen pro výukovou hodinu žákům sedmého ročníku.

Tato soutěž je určena žákům 7. ročníku k procvičení témat dráha, rychlost, čas.

Výukový materiál pro žáky šestého ročníku.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o pohybových zákonech a jejich procvičení. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o změně skupenství, procvičení rozdílu mezi táním, tuhnutím, varem, 

vypařováním a kapalněním. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o elektrickém náboji a uvedení příkladů velikosti nábojů.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o tření, procvičení nových pojmů. 

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 

35/36

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Fyzika

Výukový materiál pro žáky devátého ročníku s opakovacími otázkami.

Tento materiál je určen pro výukovou hodinu žákům sedmého ročníku.

Materiál je určen na opakování ke konci 6. ročníku.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o páce, procvičení výpočtu rovnováhy na páce.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o mechanické práci a procvičení příkladů na její výpočet. 

Materiál k opakování učiva 7. ročníku.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o síle a účinku síly, procvičení deformačního účinku a pohybového účinku síly. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o teple a tepelné výměně, procvičení výpočtu tepla. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o mechanické práci a výkonu. Procvičení příkladů na výpočet výkonu. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o gravitaci, gravitačním zrychlení a hmotnosti. Objasnění souvislostí mezi 

těmito veličnami.

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o teple a vnitřní energii tělesa, procvičení rozdílu mezi teplem a teplotou. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o periodickém ději, matematickém kyvadle, procvičení rozdílu mezi 

matematickým kyvadlen a kmitáním pružiny. 

Materiál je určený k zopakování a upevnění učiva o pohybové a polohové energii a příklady na její výpočet. 

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třida

VY_32_ZAZNAM_01.36.INF.6 Zajímavosti z historie VT Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_02.36.INF.6 Záznamová média Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_03.36.INF.6 Vstupní zařízení - klávesnice Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_04.36.INF.6 Vstupní zařízení - myš Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_05.36.INF.6 Vstupní zařízení - scanner Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_06.36.INF.6 Výstupní zařízení - monitor, tisk Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_07.36.INF.6 Základní jednotka/skříň Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_08.36.INF.8 Tabulka v excelu Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_09.36.INF.9 Topologie sítí Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_10.36.INF.8 Graf v Excelu Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_11.36.INF.9 Počítačová síť Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_12.36.INF.9 Pojmy Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_13.36.INF.8 Vzorce v Excelu Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_14.36.INF.9 Malware Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_15.36.INF.6 Klávesa Prt Scr Jaroslava Čevelíková 6

VY_32_ZAZNAM_16.36.INF.8 Diagram Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_17.36.INF.9 Srdíčko v Zoner Callistu Jaroslava Čevelíková 9

VY_32_ZAZNAM_18.36.INF.8 Webové prohlížeče Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_19.36.INF.8 Hrozby z internetu Jaroslava Čevelíková 8

VY_32_ZAZNAM_20.36.INF.9 Krychle v Zoner Callistu Jaroslava Čevelíková 9

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

sada číslo 
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Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Informatika

Žáci se seznámí s historií výpočetní techniky a jednotlivými   generacemi počítačů

Žáci se seznámí s historií záznamových médií a jejich druhy

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Žáci se seznámí s různými druhy klávesnic a rozdíly mezi nimi.

Žáci se seznámí s různými druhy  počítačových myší a rozdíly mezi nimi.

Žáci se seznámí s různými druhy počítačových scannerů a rozdíly mezi nimi.

Žáci se seznámí s různými druhy monitorů tiskáren a rozdíly  mezi nimi.

Žáci se seznámí s nejdůležitější částí počítače – základní jednotkou.

Žáci se seznámí s vytvářením tabulek v Excelu a jejich grafickou úpravou.

Žáci se naučí pracovat s pojmem topologie sítí.

Žáci se seznámí s vytvářením jednoduchých grafů v Excelu, jejich popisováním a umístěním.

Žáci se seznámí s druhy počítačových sítí a jejich odlišnostmi.

Freeware, shareware, trial, lite, demo, adware, spyware, spam,  hoax, phishing, hacker, cracker, aktualizace, firewall, malware.

Žáci se seznámí s vytvářením vzorců v Excelu a s odkazy na buňky.

Žáci se seznámí s pojmem malware, viry, trojský kůň, červ.

Žáci si procvičí užívání klávesy PrtSc k ofocení obsahu obrazovky.

Žáci se seznámí s vytvořením hierarchického diagramu v programu PowerPoint a jeho různými grafickými úpravami.

Žáci se seznámí s vytvořením libovolného plošného obrazce pomocí tvarování známého geometrického obrazce.

Žáci se seznámí s různými typy webových prohlížečů a rozdíly mezi nimi.

Žáci se seznámí s různými druhy hrozeb, které mohou napadnout počítač z internetu

Žáci se naučí zobrazit rovnoběžný průmět krychle v grafickém programu Zoner Callisto.

Anotace



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_01.1.VL.4 Ze života knížeta Václava Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_02.1.VL.4 Život a dílo Karla IV. Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_03.1.VL.4 Ze života Karla IV. Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_04.1.VL.4 Lucemburkové Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_05.1.VL.4 Život ve středověku Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_06.1.VL.4 Husitství Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_07.1.VL.4 České země po husitských válkách Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_08.1.VL.4 Habsburkové na čském trůně Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_09.1.VL.4 Stavební slohy románský, gotický, renesanční Eva Krobůčková 4

VY_12_ZAZNAM_10.1.VL.4 Pohoří a nížiny ČR Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_11.1.VL.4 Hrajeme si s Lucemgurky Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_12.1.VL.4 Voda v krajině a řeka Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_13.1.VL.4 Největší řeky ČR Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_14.1.VL.4 Řeky a přítoky Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_15.1.VL.4 Vodní nádrže Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_16.1.VL.4 Povodí, rozvodí a úmoří Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_17.1.VL.4 Počasí a podnebí Jana Urbanová 4

VY_12_ZAZNAM_18.1.VL.4 Středověký člověk Jana Urbanová 4 Na základě přečteného textu žáci vyhledávají, rozhodují a řadí zadané úkoly z minulosti  - středověký člověk.

sada číslo 

1/4        

1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Vlastivěda

Vyhledávání, třídění a využívání znalostí o vodstvu ČR- voda v krajině, části řeky. 

Ověřování, řazení a používání vědomostí o největších řekách ČR, zpracovávání informací pomocí příruční mapy.

Rozvíjení pojmu vodstvo ČR, upevňování významů řeka a přítok. 

Upevňování, třídění a řazení informací o vodních nádržích poznávání rozdílů -  jezero, rybník a přehrada.

 Procvičování, upevňování a rozlišování pojmů povodí, rozvodí a úmoří.

Chápání rozdílů v označení slov  počasí a podnebí, využívání znalostí a pojmů počasí a podnebí .

 Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků z oblasti husitství. 

Formou testu žáci opakují získané znalosti z výuky.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby si žáci zopakovali učivo období vlády Jiřího z Poděbrad, Ladislava 

Pohrobka a Jagellonců.

Tento materiel byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby upevňoval a  rozšiřoval učivo o rodu Habsburků

Tato aktivita slouží k opakování a upevnění stavevních slohů.

Upevňování a třídění znalostí o povrchu - pohoří a nížin České  republiky,  procvičování čtení z mapy . 

Formou hry ověřování získaných informací z přečteného textu z učebnice. 

Anotace

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby se vlastivědné učivo prolínalo se čtením a porozuměním textu. 

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o Karlu IV.

Tento materiál je určen k ověření a upevnění znalostí vlastivědného učiva žáků čtvrtého ročníku tak, aby současně podporoval 

čtení s porozuměním textu a orientaci v textu. 

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby upevňoval získané poznatky o rodu  Lucemburků.

Tento materiál byl připraven k upevnění a prohloubení probraného učiva.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  rez. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_19.1.VL.4 Anežka Česká Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_20.1.VL.4 Povrch ČR Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_21.1.VL.4 Hory a pohoří ČR Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_22.1.VL.4 Rytíři ve středověku Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_23.1.VL.4 Vláda přemyslovských králů Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_24.1.VL.4 Život Karla IV. Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_25.1.VL.4
Chrám sv. Víta Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_26.1.VL.4 Korunovační klenoty Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_27.1.VL.4 Povrch ČR Jana Choravá 4

VY_12_ZAZNAM_28.1.VL.5 Opakování dějin Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_29.1.VL.5 Osvícenství Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_30.1.VL.5 Světové války Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_31.1.VL.5 Česká republika Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_32.1.VL.5 Kraje České republiky Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_33.1.VL.5 Sousední státy ČR Lenka Jordánková 5

VY_12_ZAZNAM_34.1.VL.4 Povrch ČR Lenka Jordánková 4

VY_12_ZAZNAM_35.1.VL.4 Vodstvo ČR Lenka Jordánková 4

VY_12_ZAZNAM_36.1.VL.4 Husité Lenka Jordánková 4

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva z dějin. 

Materiál je určený k procvičování učiva vlastivědy.

Materiál je určený k opakování učiva válečných let.

Materiál je určený opakování učiva o ČR s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva s aktivitami pro žáky.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o rytířích.

Tento materiál slouží k zopakování a procvičení učiva.

Žák se seznamuje s životem Karla IV.

Žák se seznamuje se stavbou chrámu sv. Víta. Učí se o ní hovořit  v základních bodech.Seznamuje se i  s důležitými postavami a 

daty.

 Žák získává informace o korunovačních klenotech.

Tento materiál slouží k procvičení učiva o povrchu ČR.

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

sada číslo 

1/4          

2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Vlastivěda

Anotace

Žák si procvičuje učivo o životě Anežky Přemyslovny.

Žák se učí poznávat povrch krajiny pomocí vlastivědné mapy.  Umí rozeznat jednotlivé typy krajiny.

Žák procvičuje učivo o pohoří a horách ČR.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  rez. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_01.2.CJ.5 Význam slov Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_02.2.CJ.5 Knihy a jejich autoři Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_03.2.CJ.5 Slovní druhy Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_04.2.CJ.5 Vyjmenovaná slova - b, l, m Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_05.2.CJ.5 Slovní významy Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_06.2.CJ.5 Vyjmenovaná slova - p, s, v Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_07.2.CJ.5 Významové skupiny slov Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_08.2.CJ.5 Slovní druhy Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_09.2.CJ.5 Shoda přísudku s podmětem Vítězslav Jindra 5

VY_12_ZAZNAM_10.2.CJ.9 Slovní zásoba Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_11.2.CJ.9 Historismy Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_12.2.CJ.7 Synonyma Liběna Palasová 7

VY_12_ZAZNAM_13.2.CJ.7 Tvoření slov Liběna Palasová 7

VY_12_ZAZNAM_14.2.CJ.9 Popis Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_15.2.CJ.9 Tvarosloví Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_16.2.CJ.9 Podstatná jména Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_17.2.CJ.9 Zájmena Liběna Palasová 9

VY_12_ZAZNAM_18.2.CJ.9 Slovesa Liběna Palasová 9

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o popisu s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o slovních druzích a dalších tvaroslovných jevech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  podstatných jménech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k opakování učiva o zájmenech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o slovesech, jejich tvarech a slovesných kategoriích s aktivitami pro žáky.

Tento materiál slouží k procvičování učiva o slovních druzích ve 3. až 5. ročníku.

Tento materiál slouží k procvičování učiva o podmětu a přísudku v 5. ročníku.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o slovní zásobě, s aktivitou pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  historismech a archaismech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o  synonymech, homonymech a antonymech s aktivitami pro žáky.

Materiál je určený k podpoře výkladu učiva o tvoření slov  s aktivitami pro žáky.

Tento materiál slouží k prohlubování vědomostí z četby knih.

Tento materiál slouží k k procvičení učiva o slovních druzích.

Tento materiál slouží k procvičování učiva vyjmenovaných slov ve 3. až 5. ročníku.

Tento materiál slouží k opakování slov s různými významy.

Tento materiál slouží k procvičování učiva vyjmenovaných slov ve 3. až 5. ročníku.

Tento materiál slouží k procvičování dělení slov dle významu. 

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  onačení. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

sada číslo 

2/4   1 

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk

Anotace

 Tento materiál slouží k procvičení učiva o významu slov.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_19.2.CJ.8 Obohacení slovní zásoby Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_20.2.CJ.8 Charakteristika I. Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_21.2.CJ.8 Charakteristika II. Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_22.2.CJ.8 Skloňování obecných jmen přejatých Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_23.2.CJ.8 Slovesný vid Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_24.2.CJ.8 Charakteristika III. Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_25.2.CJ.8 Předložky s, z Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_26.2.CJ.8 Předpony s-, z-, vz- I. Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_27.2.CJ.8 Předpony s-, z-, vz- II. Kamila Urbancová 8

VY_12_ZAZNAM_28.2.CJ.6 Vzory podst. r. rod. střední Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_29.2.CJ.6 Vzory podst. r. rod. Ženský Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_30.2.CJ.6 Literatura pro děti Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_31.2.CJ.7 Čeští spisovatelé Vítězslav Jindra 7

VY_12_ZAZNAM_32.2.CJ.6 Knihy českých spisovatelů Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_33.2.CJ.7 Regionální literatura Vítězslav Jindra 7

VY_12_ZAZNAM_34.2.CJ.6 Slohové a mluvnické útvary Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_35.2.CJ.6 Vyjmenovaná slova Vítězslav Jindra 6

VY_12_ZAZNAM_36.2.CJ.6 Česká literatura pro děti Vítězslav Jindra 6 Tento materiál slouží k opakování učiva o české literatuře.

sada číslo 

2/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk

Tento materiál slouží k procvičování učiva o básnících a prozaicích.

Tento materiál slouží k procvičování učiva v literární výchově.

Tento materiál slouží k procvičování učiva v literární výchově.

Tento materiál slouží k seznámení s literaturou o Dačicích a okolí.

Tento materiál slouží k procvičování učiva slohu v 6.ročníku

Tento materiál slouží k procvičování učiva vyjmenovaných slov v 6. ročníku.

Žáci si v připravených aktivitách připomenou různá rčení a připrovnání, která mohou následně využít při charakteristice.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí použití předložek s a z.

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů zopakují a procvičí psaní předpon s-, z-, vz- . 

Žáci si pomocí dalších aktivit a úkolů procvičí pravopis předpon s-, z-, vz- .

Tento materiál slouží k opakování vzorů podstatných jmen.

Tento materiál slouží k opakování učiva o vzorech podstatných jmen.

Anotace

Opakování učiva 7. ročníku na tema obohacování slovní zásoby s aktivitami pro žáky

Základní výklad o charakteristice, rozlišení přímé a nepřímé charakteristiky s aktivitami pro žáky.

Charakteristika, zopakování zakladních znalostí, osnova, posloupnost podle osnovy ,vše s aktivitami pro žáky.

Žáci si aktivně procvičí a zopakují vědomosti z předchozích hodin.  

Žáci si pomocí různých aktivit a úkolů procvičí určování slovesného vidu.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  onačení. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_01.3.PRV.1 Domácí zvířata Jitka Bulantová 1

VY_12_ZAZNAM_02.3.PRV.1 Povolání Jitka Bulantová 1

VY_12_ZAZNAM_03.3.PRV.1 Léto Jitka Bulantová 1

VY_12_ZAZNAM_04.3.PRV.2 Podzim Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_05.3.PRV.2 Zelenina a ovoce Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_06.3.PRV.2 Ovoce Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_07.3.PRV.2 Moje rodina Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_08.3.PRV.2 Zima Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_09.3.PRV.2 Lidé a čas Jitka Bulantová 2

VY_12_ZAZNAM_10.3.PRV.1 Dny v týdnu, hodiny Hana Zemanová 1

VY_12_ZAZNAM_11.3.PRV.1 Materiál, výrobek Hana Zemanová 1

VY_12_ZAZNAM_12.3.PRV.1 Opakování 1. ročník Hana Zemanová 1

VY_12_ZAZNAM_13.3.PRV.1 Léto Hana Zemanová 1

VY_12_ZAZNAM_14.3.PRV.2 Živočichové ve volné přírodě Hana Zemanová 2

VY_12_ZAZNAM_15.3.PRV.2 Ovoce, zelenina Hana Zemanová 2

VY_12_ZAZNAM_16.3.PRV.2 Vlast, naše město Hana Zemanová 2

VY_12_ZAZNAM_17.3.PRV.2. Výživa, hygiena Hana Zemanová 2

VY_12_ZAZNAM_18.3.PRV.2 Pokojové rostliny Hana Zemanová 2

Procvičení základních pojmů o vlasti, poznávání fotografií Prahy, našeho města, okolních měst.

Zásady správné výživy, druhy potravin, osobní hygiena.

Určování částí rostliny, názvy pokojových květin, podmínky k životu.

Aktivní procvičování dnů v týdnu, celé hodiny.

Určování vztahu materiál - výrobek hrou.

Opakování učiva hrou.

Činnosti v létě, roční doba "léto", třídění, luštění.

Třídění volně žijících zvířat, stavba těla savce, stálí a stěhovaví .

Třídění, části ovocného stromu, druhy zeleniny, ovocných plodů.

Úvod do učiva o podzimu, třídění obrázků, slov, čtení vět s porozuměním, tvoření vět.

 Poznávání ovoce a zeleniny, procvičování postřehu, třídění ovoce a zeleniny.

Rozlišování druhů ovoce, pojmenování ovoce.

Členové rodiny, přiřazování pojmů, vztahy v rodině.

Určování zimních měsíců, třídění a přiřazování vhodných slov na téma zima, zvířata v zimě, zimní spánek.

 Druhy hodin, určování času podle zadání, režim dne, měření času, základní pojmy - rok, měsíc, týden, hodina, minuta, vteřina.

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

sada číslo 

3/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Anotace

 Poznávání domácích zvířat, určování názvů, zvířecí rodiny, vlastnosti zvířat.

Určování povolání, hledání dvojic, poznávání povolání podle obrázků.

Poznávání charakteristik letního období, prázdniny, symboly léta.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_19.3.PRV.2 Zvířata kolem nás Lenka Havlíková 2

VY_12_ZAZNAM_20.3.PRV.2 Jarní opakování Lenka Havlíková 2

VY_12_ZAZNAM_21.3.PRV.2 Les Lenka Havlíková 2

VY_12_ZAZNAM_22.3.PRV.3 Dačice I. Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_23.3.PRV.3 Dačice II. Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_24.3.PRV.3 Praha Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_25.3.PRV.3 Dopravní ruch ve městě Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_26.3.PRV.3 Voda v krajině Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_27.3.PRV.3 Dopravní prostředky Lenka Havlíková 3

VY_12_ZAZNAM_28.3.PRV.2 Živočichové kolem nás Jana Závodná 2

VY_12_ZAZNAM_29.3.PRV.2 Jaro Jana Závodná 2

VY_12_ZAZNAM_30.3.PRV.2 V lese Jana Závodná 2

VY_12_ZAZNAM_31.3.PRV.2 Ovoce a zelenina Jana Závodná 2

VY_12_ZAZNAM_32.3.PRV.3 Opakování - krajina Jana Závodná 3

VY_12_ZAZNAM_33.3.PRV.3 Stět kolem nás Jana Závodná 3

VY_12_ZAZNAM_34.3.PRV.3 Lidské výtvory Jana Závodná 3

VY_12_ZAZNAM_35.3.PRV.3 Opakování Jana Závodná 3

VY_12_ZAZNAM_36.3.PRV.3 Opakování - podmínky života Jana Závodná 3

Opakování a procvičování poznatků o krajině.

Opakování a procvičování pojmů živá a neživá příroda, lidský výtvor.

Opakování a procvičování znalostí daného učiva.

Opakování a procvičování poznatků.

Opakování a procvičování učiva.

Opakování a procvičování znalostí o vodě, opakování druhů ryb.

Opakování a procvičování dopravních prostředků.

 Opakování a třídění zvířat.

 Opakování poznatků o jaru, procvičování, čtení s porozuměním, doplňování.

 Opakování a třídění lesních zvířat, určování jedlých a jedovatých hub, lesní zvířata.

Opakování a procvičování druhů ovoce a zeleniny.

 Opakování poznatků o jaru, procvičování, čtení s porozuměním, doplňování.

Opakování a třídění lesních zvířat, určování jedlých a jedovatých hub, lesní zvířata.

Opakování a procvičování znalostí o našem městě.

Opakování a procvičování znalostí o našem městě.

Opakování a procvičování znalostí o Praze.

Opakování a procvičování znalostí telefonních čísel, pravidel slušného chování, dopravních prostředků.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  rez. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

sada číslo 

3/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Prvouka

Anotace

Opakování a procvičování zvířat, určování jejich typických znaků, třídění podle způsobu života.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_01.4.CJ.2 Význam slov Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_02.4.CJ.2 Slovní druhy Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_03.4.CJ.2 Abeceda Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_04.4.CJ.2 Párové souhlásky I. Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_05.4.CJ.2 Párové souhlásky II. Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_06.4.CJ.2 Čtení s porozuměním Monika Lukšová 2

VY_12_ZAZNAM_07.4.CJ.1 Hláska a písmeno A Monika Lukšová 1

VY_12_ZAZNAM_08.4.CJ.1 Hláska a písmeno O Monika Lukšová 1

VY_12_ZAZNAM_09.4.CJ.1 Hláska a písmeno U Monika Lukšová 1

VY_12_ZAZNAM_10.4.CJ.3 Slova příbuzná Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_11.4.CJ.3 Procvičování abecedy Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_12.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po b Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_13.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po l Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_14.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po m Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_15.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po p Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_16.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po s Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_17.4.CJ.3 Vyjmenovaná slov po v Vladimíra Kamišová 3

VY_12_ZAZNAM_18.4.CJ.3 Podstatná jména Vladimíra Kamišová 3  Cvičení jsou zaměřena na procvičení rodu a čísla podstaných jmen.

sada číslo 

4/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk

Cvičení jsou zaměřena na procvičování vyjmenovaných slov po B.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení vyjmenovaných slov u žáků.

Úkoly jsou zaměřeny na procvičování vyjmenovaných slov po M.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování vyjmenovaných slov po P.

Cvičení jsou zaměrena na procvičení vyjmenovaných slov po S.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení vyjmenovaných slov po V.

Žáci inovativním způsobem využívají získané čtenářské dovednosti k řešení různých jazykových úkolů.

Žáci jsou motivováni k poznávání hlásky a písmena A, pracují s nástroji interaktivní tabule. Přiřazují známá tiskací a psací 

písmena.

Žáci upevňují znalost hlásky a písmena O pomocí práce na interaktivní tabuli. Jsou vedeni k postřehování a logickému úsudku, 

skládají ze známých písmen jednoduchá slova.

Žáci procvičují znalosti hlásky a písmena U a ostatních známých hlásek a písmen za využití moderní techniky. Doplňují chybějící 

písmena, čtou jednoduchá slova a přiřazují k velkým písmenům malá.

Cvičení jsou zaměřena na procvičování příbuzných slov.

 Cvičení jsou zaměřena na procvičení abecedy a řazení slov podle ní.

Anotace

Žáci inovativním způsobem třídí pojmy, procvičují a opakují skupiny slov lichotivých a hanlivých, podřazených  a nadřazených, 

protikladných.

Žáci procvičují učivo o slovních druzích inovativním způsobem. Řadí ohebné slovní druhy, třídí podstatná jména a slovesa. 

Podstatná jména třídí podle toho, zda označují osoby, zvířata či věci. Tvoří věty z daných slov podle smyslu. Řadí neohebné slovní 

druhy. Třídí předložky a spojky. Učivo odpovídá rozsahu pro druhý ročník.

Žáci vyhledávají a vyznačují daná písmena abecedy, aktivně využívají slovní zásobu. Doplňují písmena do řady abecedy. Řadí 

písmena a slova podle abecedy. Pracují s nástroji interaktivní tabule.

Žáci pomocí interaktivní tabule procvičují učivo o párových souhláskách. Vybírají písmena, třídí slova podle písmene, které v něm 

chybí. Chápou smysl slov a podle toho určují chybějící písmena.

Žáci pomocí interaktivních cvičení procvičují párové souhlásky uvnitř i na konci slov.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_12_ZAZNAM_19.4.CJ.3 Podstatná jména Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_20.4.CJ.3 Slovo, věta Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_21.4.CJ.3 Vyjmenovaná slova v Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_22.4.CJ.3 Vyjmenovaná slova z Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_23.4.CJ.3 Vyjmenovaná slova Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_24.4.CJ.3 Abeceda Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_25.4.CJ.3 Měkké a tvrdé slabiky Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_26.4.CJ.3 Podstatná jména Dana Vláčilová 3

VY_12_ZAZNAM_27.4.CJ.1 Slabiky di, ti, ni Jitka Bulantová 1

VY_12_ZAZNAM_28.4.CJ.4 Kořen a stavba slova Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_29.4.CJ.4 Předpony vz-, roz-, bez- Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_30.4.CJ.4 Předpony od-, nad-, pod-, před- Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_31.4.CJ.4 Slova s hláskou ú uprostřed slova Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_32.4.CJ.4 Předpony ob-, v- Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_33.4.CJ.4 Vzory rodu středního Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_34.4.CJ.4 Vzory rodu ženského Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_35.4.CJ.4 Vzory muž a stroj Lenka Vyhlídalová 4

VY_12_ZAZNAM_36.4.CJ.4 Vzory pán a hrad Lenka Vyhlídalová 4

Tento materiál slouží k procvičení učiva podstatných jmen rodu ženského.

Žáci procvičují koncovky rodu mužského.

Tento materiál slouží k  procvičení učiva o vzorech rodu mužského- hrad, pán.

Žáci procvičují stavbu slova, určují předponu, kořen a příponu. Pracují se slovy příbuznými.      

Žák tvoří slova s předponou roz-, bez-, vz-, rozlišuje předložku od předpony.

Žáci se učí rozdílu mezi předponou a předložkou a tvoří s nimi slova.

Žák procvičuje stavbu slova. Doplňuje a odůvodňuje pravopis s hláskou ú, ů uprostřed slova.

Žák se seznamuje s předponami ob-, v-. Rozděluje slova na kořen a předponu.

Žák pracuje se vzory rodu středního.Vyhledává a doplňuje podstatná jména k daným vzorům.

Žáci si procvičí užití vyjmenovaných a jejich příbuzných slov po Z.

Žáci si zopakují vyjmenovaná slova B - Z, jejich příbuzná slova a pravopis vyjmenovaných slov.

Žáci si procvičí abecedu, řazení, vlastní jména.

Žáci si zopakují měkké a tvrdé slabiky.

Žáci si procvičí vyhledávání podstatných jmen v textu, určování rodů, pádů a čísla.

Čtení slov se slabikami di, ti, ni, doplňování slov do vět, čtení s porozuměním, hledání slov podle nápovědy.

Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

sada číslo 

4/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Český jazyk

Anotace

Žáci si procvičí podstatná jména. Výběr v textu, porozumění, význam slova, vyhledávání, třídění.

Žáci si ověří psaní slov ve větě, tedy hranice slov ve větě. Procvičí si psaní předložek ve větě.

Žáci si procvičí vyjmenovaná a příbuzná slova po V.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_01.1.AJ.3 Procvičování slovní zásoby Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_02.1.AJ.9 Vánoční hra Jaroslava Kopačková 9

VY_22_ZAZNAM_03.1.AJ.5 Procvičování slovesa can Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_04.1.AJ.4 Náš dům Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_05.1.AJ.6 Britská měna Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_06.1.AJ.8 Olympijské hry Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_07.1.AJ.5 Existenční vazba Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_08.1.AJ.7 Zájmena Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_09.1.AJ.3 Představování Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_10.1.AJ.6 Přivlastňování Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_11.1.AJ.4 Halloween Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_12.1.AJ.7 Kalendář Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_13.1.AJ.3 Vánoční hra Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_14.1.AJ.4 Neurčitý člen Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_15.1.AJ.4 Velikonoce Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_16.1.AJ.9 Původní obyvatelé Ameriky Jana Křenová 9

VY_22_ZAZNAM_17.1.AJ.5 Přítomné časy - prostý průběhový Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_18.1.AJ.6 Krátké odpovědi Jana Křenová 6

Pravidla použití neurčitých členů v anglické vět.

Seznámení se slovní zásobou týkající se Velikonoc, tradic s nimi spojenými, aktivity na procvičení komunikačních schopností viz. 

metodika.

Žáci se seznámí s původními obyvateli Ameriky, jejich stylem života, naučí se, či procvičí slovní zásobu s tímto tématem 

související. Podrobnější pokyny v metodice.

Seznámení s rozdíly mezi časem přítomným prostým a průběhovým, určeními času, se kterými se většinou pojí.

Kvízová prezentace ověřující schopnost správně zareagovat na otázku.

Materiál slouží k výkladu a procvičení zájmen.

Materiál slouží k úvodu do učiva Aj, k osvojení si základních seznamovacích frází a základní slovní zásoby.

Materiál slouží k výkladu a procvičení přivlastňovacího pádu tvořeného pomocí apostrofu

Materiál slouží k seznámení žáků se svátkem Halloween.

Materiál slouží k výkladu a procvičení učiva na téma "Kalendář".

Procvičování učiva formou hry, základní slovní zásoba, fráze, barvy, čísla 1-12.

Materiál slouží k procvičení základní slovní zásoby.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby ve spojení se slovesem "can".

Materiál slouží k procvičení základní slovní zásoby.

Materiál slouží k výkladu a procvičování vyjádření britské měny

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby týkající se sportů, pro nácvik čtení letopočtů a pro práci s textem

Materiál slouží k výkladu a procvičení vyjádření příslovečného určení místa, k popisu obrázku, k opakování předložek.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

sada číslo 

1/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Anotace

Materiál slouží k procvičení základní slovní zásoby.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_19.1.AJ.3 Hračky Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_20.1.AJ.8 Londýn Jana Křenová 8

VY_22_ZAZNAM_21.1.AJ.5 Emoce Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_22.1.AJ.5 Podzim Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_23.1.AJ.3 Colours Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_24.1.AJ.4 Lidské tělo Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_25.1.AJ.5 Pojďme vařit
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_26.1.AJ.3 Opakování L1-14
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_27.1.AJ.5 Ovoce a zelenina
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_28.1.AJ.3 Předložky on, in
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_29.1.AJ.3 Oblečení
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_30.1.AJ.7 Přítomný čas prostý a průběhový
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_31.1.AJ.7
Otázky s využitím př. času prostého a 

průběhového

Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_32.1.AJ.5 Číslovky od 20 do 100
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_33.1.AJ.5 Slovíčka - opakování L 1-20
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_34.1.AJ.3 Moje hlava
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_35.1.AJ.7 Opakování L 2, Project 2
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_36.1.AJ.7 Zvířata celého světa
Martina Fischerová 

Svobodová
7 Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby na téma zvířata.

sada číslo 

1/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Tento materiál slouží k upevnění a opakování užití problémové gramatiky přítomného času prostého a průběhového.

Tento materiál slouží k procvičení používání obou přítomných časů přímo ve větách- v otázkách a odpovědích.

Tento materiál slouží k procvičení číslovek uvedených v názvu.

Tento materiál slouží k obsáhlejšímu opakování slovní zásoby z dvaceti lekcí v učebnici "Angličtina" od Marie Zahálkové.

Tento materiál slouží jako pomůcka při učení částí hlavy člověka, jde o lekci 17 v učebnici "Angličtina" od Marie Zahálkové.

 Tento materiál slouží k celkovému opakování L2 v učebnici "Project 2", 3. vydání od Toma Hutchinsona.

Seznámení s částmi lidského těla, procvičování správných tvarů názvů částí lidského těla.

Materiál slouží jako pomůcka při probírání učiva v lekci 20 (Let´s cook) v učebnici Angličtina od M. Zahálkové.

Tento materiál je vytvořen pro zopakování probraného učiva ve třetím ročníku v učebnici "Angličtina" od Marie Zahálkové.

Procvičujeme slovní zásobu v oblasti druhů ovoce a zeleniny.

Tento materiál seznamuje začátečníky s předložkami ON a IN.

Tento materiál slouží k procvičení základních slovíček na téma oblečení. Vhodné pro začátečníky.

Anotace

Seznámení se slovní zásobou týkající se předmětů, hraček.

 Seznámení s významnými budovami a památkami Londýna, základní informace o nich

seznámení a procvičení slovní zásoby týkající se vnitřních pocitů a potřeb

Získání nové slovní zásoby týkající se podzimu, popis tohoto ročního období, aktivity na procvičení.

Procvičování barev formou hry, základní slovní zásoba, fráze, barvy, čísla 1- 6.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_01.2.AJ.8 Množné číslo Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_02.2.AJ.9 Pořádek slov v anglické větě Jaroslava Kopačková 9

VY_22_ZAZNAM_03.2.AJ.3 Zvířata Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_04.2.AJ.4 Číslovky 1-20 Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_05.2.AJ.5 Lidské tělo Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_06.2.AJ.6 Hodiny Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_07.2.AJ.7 Data a letopočty Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_08.2.AJ.8 Počitatelnost podstatných jmen Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_09.2.AJ.9 Číslovky Jaroslava Kopačková 9

VY_22_ZAZNAM_10.2.AJ.3 Počítáme zvířata Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_11.2.AJ.4 Ovoce a zelenina Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_12.2.AJ.5 Rozvrh hodin Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_13.2.AJ.4 Hallowenská hra Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_14.2.AJ.5 Vánoční hra Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_15.2.AJ.6 Vánoční hra Jana Křenová 6

VY_22_ZAZNAM_16.2.AJ.3 My Family Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_17.2.AJ.5 To have got = mít, vlastnit Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_18.2.AJ.8 Adverbs of frequency Jana Křenová 8

 Seznámení se slovní zásobou, která se týká rodinných členů, jednoduché aktivity k procvičení nové slovní zásoby.

Seznámení s tvary slovesa mít, jejich použití, hry, aktivity na procvičení této látky.

Výklad a procvičování gramatiky týkající se frekvenčních příslovcí, jejich postavení ve větě.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí tvořit množné číslo.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí používat ve větách sloveso "mít rád".

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí používat ve větách slovso "mít" a " mít rád".

Procvičování slovní zásoby týkající se Halloweenu formou hry, plněním úkolů - počítáním, opakováním barev, pojmenováváním 

strašidel .

Procvičování učiva formou vánoční hry, základní slovní zásoba, jednoduché fráze, čísla 1-20.

Procvičování učiva formou hry pro čtyři družstva, základní slovní zásoba o Vánocích, fráze

Materiál slouží k procvičení základních číslovek do 20, včetně početních úkonů.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby,učí používat ve větách sloveso "mít".

Materiál slouží k výkladu a procvičení časových údajů.

Materiál slouží k výkladu a procvičení dat, učí psanou i čtenou formu dat a letopočtů.

Materiál slouží k výkladu a procvičení vyjádření množství u podstatných jmen.

Materiál slouží k výkladu a procvičení číslovek do milionu, včetně desetinných čísel a zlomků.

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

sada číslo 

2/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Anotace

Materiál slouží k výkladu a procvičení tvoření množného čísla.

Materiál slouží k výkladu a procvičení tvoření vět podle pravidel anglického slovosledu.

Materiál slouží k procvičení základní slovní zásoby.
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_19.2.AJ.5 Animals i the wood Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_20.2.AJ.8 Comparatives and superlatives Jana Křenová 8

VY_22_ZAZNAM_21.2.AJ.4 In the ZOO Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_22.2.AJ.4 Food Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_23.2.AJ.3 Numbers 1-12 Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_24.2.AJ.9 Future simple tense Jana Křenová 9

VY_22_ZAZNAM_25.2.AJ.7 Osobní zájmena
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_26.2.AJ.7 Munulý čas slovesa být
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_27.2.AJ.7 Dopravní prostředky
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_28.2.AJ.3 Dny v týdnu
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_29.2.AJ.7 Slovní zásoba 3A, Project 2
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_30.2.AJ.5 Přítomný čas prostý pro 5. ročník
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_31.2.AJ.3 Slovní zásoba L 20
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_32.2.AJ.5 Slovní zásoba L 24 a 25
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_33.2.AJ.3 I am wearing...
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_34.2.AJ.5 Přítomný čas prostý otázky
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_35.2.AJ.7 Practical language
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_36.2.AJ.3 Opakování lekce 15-20
Martina Fischerová 

Svobodová
3

Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby v lekcích 24 a 25 v učebnici "Angličtina" od M. Zahálkové.

Tento materiál slouží k procvičení slovíček na téma odívání a sloves wear, put on, take off. 

 Tento materiál slouží k procvičení tvoření otázek př. času prostého a zároveň také odpovědí.

Tento materiál slouží k procvičení praktického jazyka, nutí žáky odpovídat i tvořit otázky a pružně reagovat v cizím jazyce na 

úrovni, která přibližně odpovídá žákům, kteří se cizí jazyk učí na ZŠ třetím či čtvrtým rokem.

Tento materiál slouží k procvičení a opakování probraného učiva v lekci 15 - 20 v učebnici Marie Zahálkové Angličtina pro třetí 

ročník.

Tento materiál slouží k prezentaci a procvičení tvarů slovesa "to be" v minulém čase.

Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby na téma dopravní prostředky.

Tento materiál slouží k procvičení dnů v týdnu.

Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby lekce 3A v učebnici Project 2, třetí vydání.

Tento materiál slouží k procvičení odlišných tvarů ve 3. osobě j. č. od ostatních osob u sloves.

 Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby lekce 20 v učebnici pro 3. ročník Angličtina od M. Zahálkové. 

Seznámení s přídavnými jmény, hledání opozit, výklad stupňování jednoslabičných a dvouslabičných přídavných jmen, 

procvičování.

Seznámení se slovní zásobou, zvuky zvířat, hra na procvičení nové slovní zásoby.

Seznámení se slovní zásobou týkající se nejběžnějších druhů ovoce, zeleniny, jídla, procvičení formou hry.

Seznámení s číslovkami 1 - 12, jejich výslovností, tvary, zábavné úkoly, aktivity.

Seznámení žáků se s vyjádřením budoucího času pomocí "will", pravidly použití. Dále se žáci seznámí se záporným tvarem, 

následuje procvičování nového gramatického jevu.

Tento materiál slouží k procvičení tvarů osobních zájmen v Aj "subject and object pronouns".

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

sada číslo 

2/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Anotace

Seznámení se slovní zásobou týkající se zvířat žijících v lese, procvičování formou her, křížovky, doplňovačky.
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_01.3.AJ.6 Geometrické tvary Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_02.3.AJ.7 Státy a národnosti Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_03.3.AJ.5 Months of the year Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_04.3.AJ.9 Velká Británie Jaroslava Kopačková 9

VY_22_ZAZNAM_05.3.AJ.3 Barvy Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_06.3.AJ.4 Dny v týdnu Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_07.3.AJ.5 Jídlo Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_08.3.AJ.6 Oblečení Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_09.3.AJ.7 Přítomné časy Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_10.3.AJ.8 Přídavná jména Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_11.3.AJ.9 Spojené státy americké Jaroslava Kopačková 9

VY_22_ZAZNAM_12.3.AJ.3 Abeceda Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_13.3.AJ.9 Future simple tense question Jana Křenová 9

VY_22_ZAZNAM_14.3.AJ.3 Clothes Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_15.3.AJ.5 What time is it? Jana Křenová 5

VY_22_ZAZNAM_16.3.AJ.6 What's the time? Jana Křenová 6

VY_22_ZAZNAM_17.3.AJ.8 Počasí Jana Křenová 8

VY_22_ZAZNAM_18.3.AJ.6 Wh…questions Jana Křenová 6
Seznámení se slůvky, která stojí na začátku tázací věty  a mají na začátku wh...., jejich procvičení, jednoduché aktivity a úkoly pro 

jejich paměťové upevnění.

sada číslo 

3/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Materiál slouží k osvojení a procvičení anglické abecedy a spellingu.

Seznámení žáků se s vyjádřením budoucího času pomocí "will" a tvorbou otázek v budoucím čase. Dále se seznámí s krátkými 

kladnými i zápornými odpověďmi v čase budoucím, učivo procvičují na jednoduchých aktivitách.

Seznámení se se slovní zásobou týkající se oblečení, procičování formou jednoduchých aktivit.

Výklad, jak určovat analogický čas v angličtině, jak se na něj ptát, procvičování, píseň.

Výklad nové látky, procvičování učiva formou čtení časů, přiřazování, jednoduchých úkolů.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby,  učí popsat stav počasí.

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby.

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby, učí ji používat ve větách .

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí používat ve větách sloveso "nosit na sobě".

Materiál slouží k procvičení tvorby přítomných časů a jejich použití,

Materiál slouží k osvojení a procvičení učiva týkajícího se přídavných jmen.

Materiál slouží k opakování základních informací o USA a k prověření znalostí.

Anotace

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby, učí ji používat ve větách .

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí používat nová slovíčka ve větách .

Seznámení žáků s ročními obdobími a měsíci v roce, procvičení nové látky pomocí jednoduchých aktivit.

Materiál slouží k opakování základních informací o Velké Británii a k prověření znalostí.

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_19.3.AJ.3 English alphabet Jana Křenová 3

VY_22_ZAZNAM_20.3.AJ.7 Prepositions Jana Křenová 7

VY_22_ZAZNAM_21.3.AJ.7 Past simple tense Jana Křenová 7

VY_22_ZAZNAM_22.3.AJ.9 Present perfect tense Jana Křenová 9

VY_22_ZAZNAM_23.3.AJ.9 Musst/musn´t Jana Křenová 9

VY_22_ZAZNAM_24.3.AJ.7 A, an, some, any Jana Křenová 7

VY_22_ZAZNAM_25.3.AJ.3 Pozdravy v angličtině
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_26.3.AJ.5 Opakování L 1 - 8
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_27.3.AJ.5 Předložky in, on, under...
Martina Fischerová 

Svobodová
5

VY_22_ZAZNAM_28.3.AJ.3 Otázky pro začátečníky
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_29.3.AJ.3 Hračky
Martina Fischerová 

Svobodová
3

VY_22_ZAZNAM_30.3.AJ.7 Konverzační otázky
Martina Fischerová 

Svobodová
7

VY_22_ZAZNAM_31.3.AJ.4 Měsíce v roce Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_32.3.AJ.5 Ve městě Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_33.3.AJ.6 Sporty Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_34.3.AJ.7 Budoucí čas Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_35.3.AJ.8 Příslovce Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_36.3.AJ.9 Austrálie Jaroslava Kopačková 9

Materiál slouží k procvičení tvorby budoucího času a jeho použití.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí tvořit, stupňovat a používat příslovce.

Materiál slouží k opakování základních informací o Austrálii a k prověření znalostí.

Tento materiál slouží k procvičování ústního projevu u začátečníků- malých dětí.

Tento materiál seznamuje děti se slovíčky označující hračky.

Tento materiál nutí děti se aktivně ústně zapojovat v cizím jazyce a pružně reagovat. 

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby, učí používat zdvořilostní fráze.

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby, učí používat ve větách sloveso "umět".

Seznámení žáků s předpřítomným časem, pravidly tvoření a použití. Dále se žáci seznámí se záporným tvarem i otázkou, 

následuje procvičování nového gramatického jevu.

 Seznámení žáků s vyjádřením instrukcí pomocí must, mustn´t, následuje procvičování nového gramatického jevu.

Seznámení žáků s vyjádřením "nějaký, -á, -é, -cí" apod, pravidly použití. Dále se žáci seznámí s výjimkou, následuje procvičování 

nového gramatického jevu.

Materiál byl připraven pro žáky 3. ročníku tak, aby jim pomohl se seznámit s pozdravy v angličtině a též je zopakovat a upevnit.

Tento materiál slouží k souhrnému opakování lekcí 1-8 jakožto uceleného učiva k učebnici M. Zahálková: Angličtina pro 4. ročník 

základní školy, SPN Praha 2007 .
Tento materiál seznamuje žáky s běžnými předložkami používanými v angličtině, může sloužit i k zopakování již probraných 

předložek, tento materiál je vhodný pro žáky 5. ročníků.

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

sada číslo 

3/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Anotace

Seznámení s aglickou abecedou, změnami oproti té české. Procvičování učiva formou poslechů, her, pomocí jednoduché slovní 

zásoby.

 Seznámení s místními předložkami, jejich procvičování. Žáci tvoří věty, plní jednoduché úkoly.

Seznámení žáků se s vyjádřením minulého prostého času, pravidly použití. Dále se žáci seznámí s některými tvary, následuje 

procvičování nového gramatického jevu.
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_01.4.AJ.3 Rodina Jaroslava Kopačková 3

VY_22_ZAZNAM_02.4.AJ.4 Hra Jaroslava Kopačková 4

VY_22_ZAZNAM_03.4.AJ.5 Sloveso "být" Jaroslava Kopačková 5

VY_22_ZAZNAM_04.4.AJ.6 Sloveso "mít" Jaroslava Kopačková 6

VY_22_ZAZNAM_05.4.AJ.7 Minulé časy Jaroslava Kopačková 7

VY_22_ZAZNAM_06.4.AJ.8 Česká republika Jaroslava Kopačková 8

VY_22_ZAZNAM_07.4.AJ.5 Pronouns Jana Křenová
5

VY_22_ZAZNAM_08.4.AJ.6 European countries Jana Křenová 6

VY_22_ZAZNAM_09.4.AJ.7 Object Pronouns Jana Křenová
7

VY_22_ZAZNAM_10.4.AJ.4 Days o the week Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_11.4.AJ.4 This/that, these/those Jana Křenová 4

VY_22_ZAZNAM_12.4.AJ.6 At home Jana Křenová 6

VY_22_ZAZNAM_13.4.AJ.6 Imperative Jana Křenová 6

VY_22_ZAZNAM_14.4.AJ.6 Directions Pavlína Svobodová 6

VY_22_ZAZNAM_15.4.AJ.6 Housing Pavlína Svobodová 6

VY_22_ZAZNAM_16.4.AJ.8 Quantities Pavlína Svobodová 8

VY_22_ZAZNAM_17.4.AJ.3 Body Pavlína Svobodová 3

VY_22_ZAZNAM_18.4.AJ.3 Clothing Pavlína Svobodová 3

Procvičování slovní zásoby, hledání místa ve městě, udání směru.

Procvičování učiva formou hry, základní slovní zásoba, nácvik vazeb there is/there are. 

Procvičování učiva formou hry, základní slovní zásoba, počítání nepočitatelných ?podstatných jmen.

Procvičování učiva formou hry, základní slovní zásoba, přiřazování, procvičení písemní formy slov.

Procvičování učiva formou hry, základní slovní zásoba, fráze, části oblečení.

 Materiál seznamuje žáky s názvy evropských států, jejich vlajkami, názvy světových stran. 

Materiál seznámuje žáky s tvary osobních a předmětných zájmen, pravidly jejich použití. Žáci si tyto tvary upevňují pomocí 

jednoduchých úkolů, aktivit.

Žáci se seznámí s názvy dnů v týdnu v angličtině, jejich pořadí a podobu si procvičují jednoduchými ?úkoly, aktivitami.

Seznámení žáků s ukazovacími zájmeny, pochopení pravidel užití ve větách, jejich procvičování ?pomocí jednoduchých úkolů.

Seznámení se slovní zásobou týkající se domova, bytu, bydlení, nábytku. Žáci si novou slovní zásobu procvičí pomocí 

jednoduchých aktivit, úkolů.

Žáci se seznámí s tvořením instrukcí, rozkazů, pokynů v anglickém jazyce, nový gramatický jev si procvičí pomocí jednoduchých 

aktivit.

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby formou hry, resp. formou úkolů, popř. otázek a odpovědí.

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovesa "být".

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovesa "mít" .

Materiál slouží k procvičení tvorby minulých časů a jejich použití.

Materiál slouží k opakování základních informací o České republice a k prověření znalostí.

Seznámení žáků s tvary zájmen v anglickém jazyce. Materiál je zaměřen na osobní a přivlastňovací zájmena, jejich procvičení a 

upevnění pomocí jednoduchých aktivit, úkolů.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

sada číslo 

4/4   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Anglický jazyk

Anotace

Materiál slouží k osvojení a procvičení slovní zásoby týkající se rodiny, učí ji používat ve větách.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_22_ZAZNAM_19.4.NJ.8 Předložkové vazby vybraných sloves
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_20.4.NJ.8 Slovní zásoba Max II, L1
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_21.4.NJ.8 Slovíčka L2, Max II
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_22.4.NJ.9 Příslovce hin, her
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_23.4.NJ.8 Oblečení
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_24.4.NJ.8 Zvratná slovesa
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_25.4.NJ.9 Slovíčka L5, Max II
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_26.4.NJ.8 Předložky s akuzativem
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_27.4.NJ.8 Neurčitý podmět man
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_28.4.NJ.9 Slovíčka L 6, Max II
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_29.4.NJ.8 Letopočty v němčině
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_30.4.NJ.8 Vztažná zájmena
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_31.4.NJ.9 Časové údaje
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_32.4.NJ.8 Počasí
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_33.4.NJ.8 Slovíčka L3, Max II
Martina Fischerová 

Svobodová
8

VY_22_ZAZNAM_34.4.NJ.9 Perfektum nepravidelných sloves
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_35.4.NJ.9 Lidské tělo
Martina Fischerová 

Svobodová
9

VY_22_ZAZNAM_36.4.NJ.9 Lidé a jejich popis
Martina Fischerová 

Svobodová
9 Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby na popis zevnějšku lidí.

sada číslo 

4/4   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Německý jazyk

 Objasnění a procvičení používání vztažných zájmen v němčině.

Seznámení se s vyjádřením konkrétních časových údajů v němčině.

Tento materiál slouží k rozšíření slovní zásoby na téma počasí.

Tento materiál slouží k procvičení a upevnění slovní zásoby lekce 3 v učebnici Spass mit Max 2.

Tento materiál slouží k procvičení tvarů perfekta v němčině u vybraných frekventovaných sloves.

 Tento materiál slouží k procvičení slovíček na téma lidské tělo. Jedná se o poměrně rozsáhlou slovní zásobu.

Použití vybraných zvratných sloves.

Tato práce slouží k opakování a upevnění slovní zásoby lekce 5 v učebnici Spass mit Max 2.

 Pomocí tohoto materiálu je možné žáky seznámit s předložkami, po kterých se používá 4. pád.

Tento učební materiál objasňuje používání zájmena "man" v německých větách.

Tento materiál slouží k procvičení slovní zásoby z šesté lekce v učebnici Spass mit Max 2.

Tento materiál slouží k procvičení vyjadřování letopočtů a dat v němčině.

Anotace

Tento materiál slouží k zopakování a upevnění vybraných sloves a jejich předložek, se kterými se pojí. V 8. ročníku se toto učivo 

teprve nově učí a v 9. ročníku se pak ještě opakuje.

Materiál je připraven pro žáky 8. ročníku. Má za úkol upevnit a procvičit slovní zásobu lekce 1 v učebnici Spass mit Max 2. 

 Slovní zásoba k lekci 2 v učebnici Spass mit Max 2.

Tento materiál objasňuje a procvičuje používání příslovcí místa HER a HIN.

Procvičování slovní zásoby na téma oblečení.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_52_ZAZNAM_01.1.PRI.4
Společenstva lesů - listnaté stromy Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_02.1.PRI.4 Společenstva lesů - jehličnaté stromy Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_03.1.PRI.4 Život v zimní přírodě Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_04.1.PRI.4 Horniny a nerosty Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_05.1.PRI.5 Podnebné pásy Eva Krobůčková 5

VY_52_ZAZNAM_06.1.PRI.5 Vesmír Eva Krobůčková 5

VY_52_ZAZNAM_07.1.PRI.5 Třídění živých organizmů Eva Krobůčková 5

VY_52_ZAZNAM_08.1.PRI.4 Měření Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_09.1.PRI.4 Přezimování živočichů Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_10.1.PRI.4 Společenstva vod Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_11.1.PRI.4 Společenstva lesů Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_12.1.PRI.4 Houby Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_13.1.PRI.4 Živočichové našich lesů Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_14.1.PRI.4 Neživá příroda Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_15.1.PRI.4 Délka Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_16.1.PRI.4 Hmotnost Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_17.1.PRI.4 Čas Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_18.1.PRI.4 Teplota Jana Urbanová 4

Tento materiál byl připraven pro žáky  4. ročníku tak, aby podporoval osvojení  znalostí měření hmotnosti svého okolí.

Třídění a upevňování informací o čase, procvičování pojmu čas jako jednotky měření.

Rozvíjení představ měření teploty, procvičování  pojmů - Celsiova stupnice, teplota, teploměr, bod mrazu, bod varu.

Osvojování významu přírodní společenstva, třídění, řazení, rozdělování rostlin a živočichů podle  určitých společných znaků. 

Osvojování znalostí o přírodě, řazení a třídění pojmů a informací o lese.

Třídění živé přírody - houby, využití osvojených znalostí o houbách.

Živočichové našich lesů - upevňování, rozlišování, rychlé rozhodování a třídění získaných znalostí.

Třídění neživé přírody, poznávání a procvičování pojmů horniny, nerosty a energetické suroviny.

Třídění informací o měření délky, osvojování vzájemných vztahů jednotek délek.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o horninách a nerostech.

 Materiál byl připraven k zopakování a prohloubení učiva podnebných pásů, se zaměřením na  živočichy a rostliny. 

Tento materiál slouží k procvičování a upevnění znalostí o vesmíru.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení znalostí o živých organizmech.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků o měřidlech a 

veličinách - délka, hmotnost, teplota, čas

Tento materiál byl připraven pro žáky tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků.

Číslo a název šablony klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

sada číslo 

1/2   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Přírodověda

Anotace

Tento materiál byl připraven pro žáky 4. ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků.

Tento materiál byl připraven pro žáky 4. ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků

 Tato aktivita slouží k prohloubení učiva o zimní přírodě.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_52_ZAZNAM_19.1.PRI.4 Růst rostlin Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_20.1.PRI.4 Části kvetoucích rostlin Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_21.1.PRI.4 Kvetoucí stromy a keře Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_22.1.PRI.4 Společenstva živých organismů Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_23.1.PRI.4 Hospodářské rostliny Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_24.1.PRI.4 Společenstvo lesů Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_25.1.PRI.4 Lesní plody Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_26.1.PRI.4 Živočichové v zimě Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_27.1.PRI.4 Opakování - živočichové a rostliny Dana Vláčilová 4

VY_52_ZAZNAM_28.1.PRI.4 Společenstva okolí lidských obydlí Vladimíra Kamišová 4

VY_52_ZAZNAM_29.1.PRI.4 Společenstvo vod Vladimíra Kamišová 4

VY_52_ZAZNAM_30.1.PRI.4 Houby Vladimíra Kamišová 4

VY_52_ZAZNAM_31.1.PRI.4 Měření Vladimíra Kamišová 4

VY_52_ZAZNAM_32.1.PRI.4 Rostliny na jaře Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_33.1.PRI.4 Živočichové na jaře Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_34.1.PRI.4 Vnější a vnitřní stavba těla živočichů Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_35.1.PRI.4 Domácí zvířata a jejich chov Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_36.1.PRI.4 Rostliny v létě Eva Krobůčková 4

Tento materiál slouží na procvičování učiva o rostlinách na jaře, jednotlivých částech rostlin, opakování názvů listnatých dřevin .

Tento materiál rozšiřuje poznatky o životě živočichů na jaře. Žáci procvičují ptáky stěhovavé, ptáky hnízdící u nás, třídí živočichy 

na masožravce a býložravce.

Žáci třídí živočichy na obratlovce a bezobratlé, přiřazují jednotlivé části těla.

Tento materiál byl připraven pro žáky tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků. Žáci třídí  živočichy na domácí 

mazlíčky a zvířata hospodářská.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků. Žáci procvičují 

obilí, rostliny na zahradě, na louce, lesní plody, plody stromů a keřů.

Používání, třídění a chápání rozdílů jednotlivých pojmů vztahujících se k životu ptactva v zimním období.

Používání, třídění a chápání rozdílů jednotlivých pojmů vztahujících se k živočichům a rostlinám.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení látky společenstvech lidských obydlí.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení společenstvo vod.

Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na procvičení látky o houbách

Cvičení jsou zaměřená na procvičení látky o měření.

Žáci zopakují učivo o významu částí kvetoucích rostlin.

Žáci třídí, řadí a používají znalostí o stromech listnatých a jehličnatých, doplňují celé názvy listnatých stromů, upevňují si pojem 

odrůdy ovocných stromů.

Žáci se seznámí s životními podmínkami živých organizmů, seznámí se s potravními řetězci. 

Třídění a používání pojmů hospodářských rostlin, jejich vzhled.

Používání, třídění pojmů o lese, jehličnatých stromech.

Používání, třídění a chápání rozdílů jednotlivých pojmů vztahujících se k lesním plodům a rostlinám.

Název a číslo projektu "Naše škola pro naše děti"  reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Číslo a název šablony klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

sada číslo 

1/2   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Přírodověda

Anotace

Používání, třídění a chápání rozdílů jednotlivých pojmů vztahujících se k růstu rostlin.

                                                                                                ZÁZNAMOVÝ ARCH

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice



Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_52_ZAZNAM_01.2.VL.4 ČR - demokratický stát Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_02.2.VL.4 Velkomoravská říše Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_03.2.VL.4 První český stát Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_04.2.VL.4 První Přemyslovci Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_05.2.VL.4 Románský sloh Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_06.2.VL.4 Mapa Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_07.2.VL.4 České království Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_08.2.VL.4 Povrch krajiny Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_09.2.VL.4 Přemyslovští králové Jana Urbanová 4

VY_52_ZAZNAM_10.2.VL.4 Staré pověsti české Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_11.2.VL.4 Orientace v krajině Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_12.2.VL.4 Vodstvo České republiky Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_13.2.VL.4 Velkomoravská říše Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_14.2.VL.4 Vláda Přemyslovců Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_15.2.VL.4 Přemyslovci a města Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_16.2.VL.4 Rytíři, turnaje a zbraně za Přemyslovců Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_17.2.VL.4 Sousoší Sv. Václava na Václavském náměstí Eva Krobůčková 4

VY_52_ZAZNAM_18.2.VL.4 Povrch a pohoří ČR Eva Krobůčková 4
Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby pomocí interaktivních cvičení podporoval upevňování získaných 

poznatků.

sada číslo 

2/2   1

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Vlastivěda

Tento materiál slouží jako úvodní hodina k výuce o vodstvu ČR, seznámí žáky s našimi hlavními  řekami, jezery, rybníky a 

přehradami.

Tento materiál slouží k zopakování a prohloubení učiva o Velké Moravě.

Žáci opakují a upevňují probrané učivo o Přemyslovcích a jejich vládě.

Materiál obsahuje interaktivní cvičení k zopakování a prohloubení učiva o panovnících z rodu Přemyslovců.

Tento materiál slouží k upevnění a prohloubení  učiva o Přemyslovcích.

Tento materiál byl připraven pro žáky čtvrtého ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků.

Úvod do učiva o mapě a práci s mapou, čtení z mapy a orientace na mapě.

Seznámení s pojmem české království a pohled na historii vzniku měst, zajímavost učiva - středověcí rytíři.

Aktivity pro vytvoření představy nadmořská výška, pochopení vzájemného vztahu povrch krajiny a nadmořská výška a procvičení 

pojmů typy krajiny.

Třídění a osvojování jmen přemyslovských králů, procvičování a třídění informací týkajících se vlády přemyslovských králů.

Tento materiál byl připraven pro žáky 4. ročníku tak, aby podporoval procvičování získaných poznatků

Tento materiál slouží k upevnění učiva a procvičování získaných poznatků o orientaci v přírodě.

Anotace

Osvojování základních pojmů demokracie, třídění a přiřazování těchto pojmů.

Procvičování a upevňování učiva z nejstarších českých dějin, řazení a třídění získaných informací.

První přemyslovská knížata, český stát.

 Osvojování české minulosti, život a vzdělání za vlády prvních  Přemyslovců. 

Prezentace přibližuje románský stavební sloh, je doplněna odkazy na obrázky románských staveb.

Název školy Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice
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Materiál vytvořil/a

Jméno Třída

VY_52_ZAZNAM_19.2.VL.5 Evropa Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_20.2.VL.5 Vláda Marie Terezie Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_21.2.VL.5 Baroko Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_22.2.VL.5 Husité Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_23.2.VL.5 Evropské státy Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_24.2.VL.5 Evropa Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_25.2.VL.5 Národní obrození Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_26.2.VL.5 Revoluční rok 1848 Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_27.2.VL.5 První světová válka Vítězslav Jindra 5

VY_52_ZAZNAM_28.2.VL.5 18. a počátek 19. století Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_29.2.VL.5 AZ kvíz - Češi a Němci Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_30.2.VL.5 Kraje ČR 1. část Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_31.2.VL.5 Kraje ČR 2. část Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_32.2.VL.5 Kraje ČR 3. část Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_33.2.VL.5 Pohoří ČR Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_34.2.VL.5 Sousední státy ČR Jana Choravá 5

VY_52_ZAZNAM_35.2.VL.4 Mapy a plány Jana Choravá 4

VY_52_ZAZNAM_36.2.VL.4 Vláda Lucemburků Jana Choravá 4

Tento materiál slouží k procvičení učiva o sousedních státech ČR.

Tento materiál slouží k opakování učiva o mapách.

Tento materiál slouží k opakování učiva o vládě Lucemburků.

Tento materiál slouží k zopakování učiva o době 18. a počátku 19. století formou interaktivní hry.

Tento materiál hravou formou opakuje učivo 1. poloviny 20. století.

Tento materiál slouží k opakování učiva o krajích ČR.

Tento materiál slouží k opakování učiva o krajích ČR.

Tento materiál slouží k opakování učiva o krajích ČR. 

Tento materiál slouží k procvičení učiva o povrchu ČR.

Tento materiál slouží k opakování učiva o husitech.

Tento materiál slouží k opakování učiva o státech v Evropě.

Tento materiál slouží k prohlubování učiva o Evropě.

Tento materiál slouží k opakování učiva o obrození.

Tento materiál slouží k opakování učiva o revoluci v roce 1848.

Tento materiál slouží k opakování učiva o první světové válce.

Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

sada číslo 

2/2   2

Označení materiálu Název vzdělávacího materiálu
Vlastivěda

Anotace

Tento materiál slouží k opakování učiva o Evropě.

Tento materiál slouží k opakování učiva o habsburských panovnících.

Tento materiál slouží k opakování učiva o době po Bílé hoře.
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