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SEM NALEP HOTOVOU OBÁLKU.
Kartičky z her se ti teď nepoztrácí.

 Z listu papíru 
formátu A4 (velikosti 
této učebnice) 
odstřihni čtverec.

1  Přeložením 
papíru cípem 
na protější cíp si 
vyznačíš střed. 

2  Všechny 4 cípy ohni směrem 
ke středu čtverce. Když papír 
opět rozložíš, uvidíš čáry, které 
jsi skládáním papíru vytvořil(a).

3

 Horní a dolní cíp papíru ohni 
o 2 cm (2 nehty na palci) od horní 
a dolní čáry blíže ke středu. Obálka 
tak dostane tvar obdélníku. Horním 
cípem se bude obálka zavírat.

4  Cípy po stranách ohni 
směrem ke středu a nalep přes 
ně spodní přehnutou část. 
Špičku dolního cípu ohni 
dovnitř obálky a přilep. 
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 Vyrob si obálku, do které si uložíš nastříhané kartičky her 
OTÁZKY A ODPOVĚDI, PEXESO, DOMINO:
PČ
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AHOJ, DĚTI! JÁ JSEM OTA 
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M

TV



VE TŘÍDĚ1. DOMOV, ŠKOLA  
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Právě se ozvalo školní zvonění. Už jsem na svém místě a mám připraveny 
všechny pomůcky na vyučování. Co se dnes naučím nového?

 Děti na papír obkreslí 
svoji ruku, vybarví ji a na
píší své jméno. 

 Sloh a komunikační vý
chova – Nacvičujeme situ
ace, kdy děti vchází do třídy 
a jsou tam spolužáci, učitel. 

 Pavel Novák: „Kouzelná 
slovíčka” 

PČ ČJ

1 VYPRÁVĚJ, co vidíš na obrázcích. Jak se děti chovají? 
ŠKRTNI obrázky, na nichž se děti chovají špatně. 
 UDĚLEJ tolik teček, na kolika obrázcích je správné chování: c

b
a

Jakou barvu má koš na papír, plast? Který odpad ještě třídíme? 
Jakou barvu má kontejner na bílé, barevné sklo?

2
c
a b

M

HV

Společně si s učitelem/učitel
kou vytvoří svá vlastní třídní 
pravidla, k čemu jim slouží…

Pozdravy při odchodu, oslo
vování se jménem…

Zazpívejte si nebo poslech
něte si písničku.



CESTA DO ŠKOLY
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VYPRÁVĚJ: 
 Co je na obrázku?  
 Kde se chovají děti správně a kde ne? 
 Co je vlevo dole – vpravo nahoře?
 Ota rád hraje košíkovou. Poraď mu, kam by si ji  
 mohl jít s kamarády zahrát.

Silnice je nebezpečné místo. I tam musíme dodržovat pravidla. Říkáme jim 
pravidla silničního provozu. Máme spoustu pomocníků: značky, semafory, 
přechody, pana policistu.

1

d

b
a

2 a b Kde je v okolí tvé školy nebezpečné místo?   Proč?

c



NA PROCHÁZCE V LESE2. PODZIM  

1

DUB BUK JÍROVEC

Les je domovem mnoha zvířat i rostlin. My jsme v něm jen na návštěvě. Pro
to se musíme chovat tiše, neničíme okolí, neodhazujeme odpadky. Do lesa 
chodíme za odpočinkem, dýcháme tam čistý vzduch a sbíráme lesní plody.

STROMY LISTNATÉ

SPOČÍTEJ:
Honzík našel pod dubem 3 hřiby a pod bukem 2.
Nakresli si nejdříve všechny hřiby a spočítej je.

HOUBY JSOU  
JEDLÉ I JEDOVATÉ!

Jak se jmenuje náš  
národní strom?

 Na procházce na
jdi list, vylisuj ho a zjis
ti, ze kterého stromu 
je. Vy tvořte se třídou 
společný herbář.

M

VYŘEŠ A DOPLŇ:

PČ

1 2 3 4

2

2 + 1 =  P

1 + 3 = A

1 + 1 = Í

1 + 0 = L

14

HŘIB
SMRKOVÝ

MUCHOMŮRKA	
ČERVENÁ

M
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Některé stromy nemají , ale jehličí. Takovým

říkáme jehličnaté. Na   zůstává i přes zimu, opadává

pouze u modřínu. Semínka jsou schována v                    . 

3 SPOČÍTEJ: Na procházce v lese jsem uviděl 2 srny, 1 jelenaM

ČJ

4 VYBARVI všechna zvířata, která žijí v lese. Jmenuj další.

 a 2 zajíce. Kolik zvířat jsem viděl v lese?

  VIDĚL JSEM  ZVÍŘAT.

 VYMYSLI větu se slovem   smrk  . Jmenuj lesní zvířata, která 

začínají písmeny:

STROMY JEHLIČNATÉ

SMRK BOROVICEJEDLE MODŘÍN

S M R K .



MOJE RODINA3. RODINA 

22

 NAKRESLI obrázek své rodiny:1

Každý má svoji rodinu. Někdy žijí děti jen s maminkou nebo 
tatínkem. Některé děti vyrůstají v dětských domovech, kde o ně 
pečují tety. Některé děti se dostanou do nových rodin.

 KDO patří do tvé rodiny? Máš nějaké sourozence?2

BABIČKA DĚDEČEKBABIČKADĚDEČEK

STRÝC TETATATÍNEKMAMINKATETA

JÁ BRATRSESTRA



NAROZENINY

M

 VYSTŘIHNI obrázky členů rodiny. 
 SEŘAĎ je od nejmladšího po nejstaršího. 
  VLEP obrázky do rámečků. Kdo je nejmladší a kdo nejstarší?

2 a
b
c

 KDO patří do tvé rodiny? Máš nějaké sourozence?

Dnes mám svůj den. Rodina se sejde jen kvůli mně. Mám narozeniny.

Maminka upeče , tatínek mi koupil novou stavebnici

 . Na oslavu přijdou i   a  .

 SPOČÍTEJ: 
Otovi hoří na dortu  
7 svíček. Kolik barev
mají svíčky?

1

 Děti vymo
delují z plastelíny 
nebo hlíny dort.

 Četba/poslech: „Jak pejsek s kočičkou vařili 
dort.“  (Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce). 
Děti zjistí, co vše se dává do opravdového dortu.

PČČJ

Napiš číslicí počet 
svíček ke každé barvě. 



 Kolikrát za den si 
čistíš ZUBY? (Přineste si 
vlastní kartáček a ukažte 
si správné čistění zubů.)

38

PÉČE	O	SVÉ	TĚLO5.	LIDSKÉ	TĚLO	
Čistím zoubky, řízy, řízy, 
ať jsou bílé jako břízy…

  Kdy si umýváš RUCE?  
(Předveďte si bez vody správné mytí rukou.)

    
 Podle obrázků TVOŘ věty o svých hygienických návycích.

1

2

3

ZAKROUŽKUJ v levém pruhu, co potřebuješ k péči 
o čistotu těla.4

 Přečtěte si: „O líné Grétě“ 
(Z. Miler: Dětem, Albatros).

 Zazpívejte si: „Zapište si za uši…“
(viz metodickou příručku L. Štíplová: Byla 
jednou koťata, Albatros).

ČJ HV

VYSVĚTLI rčení: Čistota – půl zdraví.   
Co je pro zdraví důležité?

5 a
b



ZDRAVÁ STRAVA
Tatínek říká, že naše auto potřebuje benzín, aby jelo. Aby 
fungovalo moje tělo, potřebuje také správnou potravu a tekutiny.

VYSTŘIHNI obrázky potravin a NALEP je na správná 
místa v jídelníčku. 1

3

Sem	nalep	potraviny,	které	bys	měl(a) jíst nejvíce.

Sem	nalep	potraviny,	které	bys	měl(a)	jíst	méně.

Sem nalep potraviny, 
které	bys	měl(a)	jíst	jen	občas.

Názvy 3 hlavních jídel během dne jsou: 2 a

b

N Í Ě ĚN B Č Ř
Jak se nazývá dopolední a odpolední jídlo?

S D A O D V E E E

ŠKRTNI nápoje, které škodí zubům. Proč jsou nezdravé?



6.	LIDÉ	A	SPOLEČNOST					
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TŘÍDÍME	ODPAD
Co to pod okny dělá takový rámus? Oranžové nákladní auto odváží kon
tejnery s odpadem. Na co je asi ta velká bílá nádoba? Pomůžeš mi roztřídit 
správně odpadky?

1  VYBARVI správnou barvou všechny kontejnery. 
 Stejnou barvou OZNAČ odpadky, které do nich patří.
a
b

2 POVÍDEJ: 
Proč je důležité třídit odpad? 
Z čeho se vyrábí papír? 

a
b

 Vyrobte si svůj vlastní papír. Děti ho můžou použít třeba na přáníčko.
(www.etaktik.cz/kestazeni/rucnipapir.doc)
PČ

PAPÍR PLAST

BÍLÉ A BAREVNÉ 
SKLO



CHRÁNÍME	PŘÍRODU
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V neděli jsem byl s babičkou v zoologické zahradě. Co já tam viděl zvířat!

  s dlouhým krkem, zívajícího , skákající 

 i mohutného  . Proč tam vlastně žijí?

1 ŘEKNI, která zvířata jsou na obrázku.
VYMALUJ zvířata, která u nás žijí jen v ZOO.
POVÍDEJ, co dělají lidé na obrázku špatně.

a
b
c

Také rostliny je třeba chránit. Lidé zakládají národní parky, 
rezervace, botanické zahrady. ZNÁŠ některý národní park?
POJMENUJ správně tyto chráněné rostliny:

a

b

ORCHIDEJ

KONIKLEC

LEKNÍN

NÁPOVĚDA:

2
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MĚŘÍME	ČAS8. ROK   

1 Jak lidé měřili čas v dávných dobách?

Čas je něco, co pořád utíká. Někdy letí jako splašený kůň, jindy se vleče jako 
šnek. Vidět není, ani slyšet, ani cítit. Kdo vlastně měří čas a proč?

3 ZAPAMATUJ SI:

MALÁ	RUČIČKA
ukazuje na číslici/hodinu. 
Posouvá se pomalu – za  
1 hodinu od číslice k číslici.

VELKÁ	RUČIČKA
ukazuje minuty.
Za 1 hodinu oběhne celý kruh.
Celý den má               hodin.

4 DOPLŇ číslice na ciferníku hodin 
a NAKRESLI malou a velkou ručičku 
podle zadání učitele/učitelky.

Ukazujte 
a	čtěte	hodiny	
na papírových 
hodinách, které 
jsou přílohou 
pracovní učebnice.

 Ota šel 
ve 3 hodiny na hřiště, 
domů se vrátil 
v 5 hodin. Jak dlouho 
byl venku? (Ukazujte  
na hodinách.)

 Rukama, 
očima, hlavou 
nebo celým tělem 
znázorňujte zvuky 
hodin (tik – tak, 
bim – bam).

M TV

2 Jak měříme čas dnes?

5 HÁDANKA
Visí to a neví kde, běží to a neví kam,
bije to a neví koho, ukazuje, neví co.
Co je to?

Zahrajte	si	hru: 
Hledej schovaný 
budík (obměna hry 
Přihořívá, hoří! 
viz metodickou 
příručku).
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KOLIK JE HODIN?
Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá – ukaž mi, ručičko, kolik to dělá. 
Hodina je hodně dlouhá, proto je rozdělená na 60 minut. 
Často ale hodinu dělíme jen na 4 díly – čtvrthodiny.

1 UKAZUJ a VYBARVUJ: Maminka upekla velký 
kulatý koláč. Ota snědl k snídani čtvrt koláče a ke svačině 
půlku koláče. Zbyde mu ještě kousek k večeři? Jak velký?

2 POPISUJ podle obrázků 1 hodinu po čtvrthodinách: 3 DOKRESLI
hodinám ručičky 
podle zadání.

9	hodin

půl	11

čtvrt	na	5

tři	čtvrtě	na	6



ZÁVĚREČNÁ	HRA    OTÁZKY A ODPOVĚDI

Děti hrají ve dvojicích. Hru začíná ten, kdo hodí vyšší číslo kostkou. Kartičky 
jsou zamíchané na hromádce, položeny otázkami nahoru, na spodní straně jsou 
odpovědi. Kdo odpoví správně, kartičku bere, pokud ne, dá kartičku na stranu. 
Kdo má po vybrání hromádky kartiček více, vyhrává.

PRAVIDLA	HRY	OTÁZKY	A	ODPOVĚDI:

LÍPA PRAHA ZELENÁ ŽLUTOU KUCHAŘKA

DROGERIE JABLKO MODŘÍN DUB METRO

ZE SKLA ZRAK Z KOSTÍ STŘEDA PROSINEC

ZOBÁK VELIKONOCE VČELA SNĚŽENKA ŠTĚNĚ

ZELENINA 150 DVANÁCT PŮL SEDMÉ ŽÁBRAMI

STRÝC JEDOVATÁ KMEN TEPLOMĚREM ZUBY
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této učebnice) 
odstřihni čtverec.

1  Přeložením 
papíru cípem 
na protější cíp si 
vyznačíš střed. 

2  Všechny 4 cípy ohni směrem 
ke středu čtverce. Když papír 
opět rozložíš, uvidíš čáry, které 
jsi skládáním papíru vytvořil(a).

3

 Horní a dolní cíp papíru ohni 
o 2 cm (2 nehty na palci) od horní 
a dolní čáry blíže ke středu. Obálka 
tak dostane tvar obdélníku. Horním 
cípem se bude obálka zavírat.

4  Cípy po stranách ohni 
směrem ke středu a nalep přes 
ně spodní přehnutou část. 
Špičku dolního cípu ohni 
dovnitř obálky a přilep. 

5

 Vyrob si obálku, do které si uložíš nastříhané kartičky her 
OTÁZKY A ODPOVĚDI, PEXESO, DOMINO:
PČ



Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým  
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity  
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou  
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.
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