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VE ŠKOLE1. ŠKOLA 

Pepík odchází z ordinace lékaře.

 Dopiš jména k dětem ve škole. Půjde ti to lehce, když budeš řadit jména zleva 
doprava podle abecedy� 
1

b

a

c

 Sestavte si společně třídní dohodu. 
Vysvětlete, proč je dodržování pravidel 
důležité.

2

Ema potkala kamarádku Adélku�

JONÁŠ FILIP VOJTA USUTU MONIKALIIVETA	 DENISA ADÉLATEREZA

 Vybarvi správné pozdravy:3

 Ve škole se máme cítit bezpečně. Co k tomu přispívá?4

Ota vchází do malého obchodu.
Ahoj! Na shledanou! Dobrý den! Promiňte!

Ahoj! Na shledanou! Dobrý den! Promiňte!

Ahoj! Na shledanou! Dobrý den! Promiňte!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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CESTA DO ŠKOLY

 Zakresli do plánku silnice, chodníky, budovy, dopravní značky, parky a jiné důležité 
věci v okolí tvé školy.
1

 Vybarvi v každé větě správnou možnost. Nesprávnou škrtni:2

Do školy se vydávám    včas        pozdě   . 

Když přecházím silnici,    rychle přeběhnu        pozorně se rozhlédnu    . 

S cizími lidmi    se dám do hovoru        se nebavím   . 

Známé lidi, které po cestě potkám,    slušně pozdravím        nezdravím    .

 Napiš, kterými nebezpečnými místy procházíš při cestě do školy.3

 Vyber si téma (situaci) a nacvič se spolužáky scénku:4

Cizí muž láká dítě do auta. Nabízí mu 
bonbony, dítě odmítá.

Na kole se zranil tvůj spolužák. Upadl 
na hlavu a je potřeba mu přivolat pomoc.

Policista požaduje po řidiči auta řidičský 
průkaz a doklady od vozidla. Požádá 
o dechovou zkoušku.

Děti stojí na přechodu, čekají na zastavení 
aut. Jedno z nich nezastaví.

ŠKOLA
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ORIENTACE V KRAJINĚ2. DOMOV 
 Dopiš do obrázku světové strany (zkratky).    
 Doplň podle obrázku chybějící slova do textu:

1
b
a

Na jihozápad od Oty stojí  , na východě stojí  .

Rybník je od Oty na  , řeka teče na .

Věty doplň psacím písmem a urči slovní druhy. Nadepiš je nad slova číslicemi: 2

Na večern          obloze m       žeme spatř       t         ěsíc v r       zn       ch podobách, kter       m   

ř       káme fáze Měsíce. Za jasné noc         pozorujeme na obloze jasně svít       cí Polárku.

 Spoj body podle pravítka, jak jdou abecedně za sebou. Vznikne ti souhvězdí 
Malý vůz, jehož nejjasnější hvězdou je Polárka (bod A).      Změř délky úseček a zapiš:
3

F

E

D

G

C

B

A

|AB| = 

|BC| =

|CD| = 

|DE| = 

b

a
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JÁ	TO	HRAVĚ	ZVLÁDNU 1

Doplň do slepé mapy chybějící údaje (státy, části ČR):2

Dopiš text: Mezi státní 
symboly naší země patří:

3

Hlavní město České 

republiky je �

Prahou protéká řeka

 � 

Nejvyšší hora ČR je

v �

Napiš svoji adresu:1

Pracuj podle zadání:
Na jihovýchod dokresli nějakou 
zákazovou značku.
Na severozápad dopiš jméno starosty  
(primátora) vaší obce.
Na jihozápad dopiš jméno prvního 
československého prezidenta.

4

b

a

c

Podle čeho určujeme světové strany?5

Jak se jmenuje světová strana, na které  

zapadá slunce? 

6

SEBEHODNOCENÍ
Jak ti šlo opakování? Vybarvi známku, 
která odpovídá tvým znalostem:

1 2 3 4 5

Z V

S

J

SZ SV

JVJZ



12

STROMY A KEŘE3. ŽIVÁ	PŘÍRODA											
1 Dopiš k obrázkům názvy jehličnatých stromů.

2 Poskládej z písmen názvy listnatých stromů a napiš je.

I		S		O
A  K

E		L	
O  Š

N		A
J		I		N

B		A		Z
Í		Ř

O  V 
A		R		J

Škrtni chybné věty. 
Utvoř slovo (název stromu) z písmen před správnými větami:
Co víš o tomto stromě?

3
b

a

 Í Keře jsou kvetoucí dřeviny.

 M Keře jsou kvetoucí byliny.

 L Větve keřů vyrůstají hned od země.

 Á Stromy i keře mají zelené stonky.

 P Květy jehličnatých stromů se mění v šišky.

 A Některé keře pěstujeme pro ovoce.

Dopiš k obrázkům stromu a keře jejich části. 4
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BYLINY

 VYROBTE	SI	TŘÍDNÍ	HERBÁŘ.
 Přineste si do školy různé druhy bylin. Rostlinky vložte mezi noviny 
a zatižte je knihami. Lisujte je asi 2 týdny. Každou vylisovanou rostlinu 
přilepte zvlášť lepicí páskou na tvrdý bílý papír. Do dolního rohu dejte štítek 
s popiskem (jméno rostliny, datum sběru, lokalita, jméno nálezce). 
 Jednotlivé listy můžete opatřit barevnými rámečky a pověsit je na zeď jako 
hezké obrázky.

1 Napiš, čím se liší byliny od stromů a keřů.

2 Zakroužkuj obrázky rostlin, které patří mezi byliny.

3 Označ barvami byliny na obrázcích podle toho, ve kterém prostředí rostou.

2

1

VE	VODĚ NA	LOUCE V	LESE NA	HORÁCH



MOJE RODINA5. RODINA

24

b

a1 Do rodokmenového stromu vepiš jména svých nejbližších.
Ke každému členu rodiny dopiš také jeho datum narození.

38 + 5 7 � 8 68 + 7 92 - 4 9 � 6 54 - 9 6 � 8 100 - 7

Vylušti a dopiš, co dal Ota své mamince k narozeninám:2

88			T 56			R 45			N 43			P 48			E 75   S 93   K 54   Ý

b

a3  Znáš písničku „Narozeninová“, kterou zpívají 
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř? Poslechni si ji. 
Napiš, kdo v písničce slaví narozeniny, a podle 
kalendáře zjisti, kdy má svátek.  
(nahrávka na www.youtube.com)

 Naučte se pojmenovat jednotlivé členy rodiny. Procvičujte 
v jednoduchých rozhovorech fráze týkající se jména a věku.

Narozeniny slaví: 

Svátek slaví dne:

 Nakresli, co by sis 
přál(a) k narozeninám ty.
4

JÁ

Jméno:
Datum 
narození:

Jméno:
Datum 
narození:

SOUROZENEC

Jméno:
Datum 
narození:

SOUROZENEC

MAMINKA

Jméno:
Datum 
narození:

TATÍNEK

Jméno:
Datum 
narození:

BABIČKA
Jméno:

Datum narození:

DĚDEČEK
Jméno:

Datum narození:

BABIČKA
Jméno:

Datum narození:

DĚDEČEK
Jméno:

Datum narození:



ČÍM CHCI BÝT

25

Vybarvi pouze rámečky se správnými příklady a vylušti přísloví. 
Vysvětli ústně, co toto přísloví znamená. 
Znáš i jiná česká přísloví, která se vztahují k práci?

b

a

c

3

1 Modře	podtrhni, kterou činnost považujeme za fyzickou práci, červeně duševní:

UČITELKA, ZEDNÍK, LÉKAŘKA, TRUHLÁŘ, POČÍTAČOVÝ TECHNIK, PRÁVNÍK, PEKAŘKA

Doplň vhodná slova do čtyřlístků. (Spolupracuj ve skupině se spolužáky.) 2

65 – 50 = 25
BEZ

58 + 30 =  88
PRÁCE

97 – 40 = 53
DVAKRÁT

10 + 56 = 66
KVAPNÁ

87 – 60 = 17
NEJSOU

23 + 41 = 64
MÁLO

97 – 62 = 45
NEJSOU

12 + 56 = 78
MĚŘ

197 – 86 = 9
KOLÁČE

34 + 56 = 90
PLATNÁ

Přísloví: 

Napiš, kterou činnost vykonávají tvoji rodiče v zaměstnání.4

Co dělá maminka:

Co dělá tatínek: 

Dopiš: 5

Jednou bych chtěl(a) být: 

Musím pro to udělat: 

 Poslechněte si písničku Jana 
Wericha o povoláních. (nahrávka 
„Ten dělá to a ten zas tohle“ 
na www.youtube.com)� Pokuste se 
zapsat na volný list ta, která neznáte, 
která dnes již neexistují.

Název povolání: 

Jaké by měl(a) mít vlastnosti?

Potřebné vzdělání: Co dělá?

Název povolání: 

Jaké by měl(a) mít vlastnosti?

Potřebné vzdělání: Co dělá?



VNITŘNÍ ORGÁNY6.	LIDSKÉ	TĚLO

30

1 Dopiš do rámečků názvy 
vnitřních orgánů. 

2 Dopiš ke každé větě číslici z obrázku podle toho, který orgán v těle popisuje:

Řídí činnost celého těla i vnitřních orgánů.

Pracuje jako pumpa a zajišťuje nepřetržitý průtok krve tělem.

Zabezpečují dýchání. Odebírají ze vzduchu kyslík a vylučují oxid uhličitý.

Potrava se v něm promísí se žaludečními šťávami a rozkládá se na jednodušší složky.

Probíhá v něm další rozkládání látek a jeho stěnami se živiny dostávají do krve.

Zbytky potravy se v něm zahušťují a konečníkem odcházejí z těla ven.

Odebírají z krve tekutiny a škodlivé odpadní látky. Močovou trubicí je odvádějí z těla ven.

M

P

L

M

M

S

Ž

TL 

S

TE

S

 Zazpívejte si anglickou písničku „Head, shoulders, knees, toes“ a ukazujte přitom svoje 
části těla. (nahrávka na www.youtube.com) Celý text písničky je v metodické příručce.

a

2

4

5

6

3

1

7



SMYSLY

1 Podtrhni v básničce 
názvy pěti smyslů:
Nač	má	člověk	smyslů	pět?
Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.
Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mu poví, co je sladké.
Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.
Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.

Víš,	že…
Někdy vnímáme obrázky 
jinak, než jaké ve skutečnosti 
jsou. Tomuto jevu se říká 
OPTICKÝ KLAM (ILUZE).

2 Kterými smyslovými ústrojími zjistíš vlastnosti 
uvedených látek nebo dějů? Vystřihni obrázky na dolním 
okraji stránky a dolep je do prázdných rámečků. 
(V jednom rámečku může být i více smyslových orgánů.)

HRUŠKA ZVONĚNÍ

PARFÉM BONBON

	 KDE	CÍTÍME	KTEROU	CHUŤ?
Pomůcky:	
sůl, cukr, citron, tonik, vatové tyčinky, nádoba s čistou vodou
Postup:	
 Namoč čistou vatovou tyčinku do vody a následně do cukru.
 Tyčinkou s cukrem se dotkni postupně špičky, kořene 
a kraje jazyka po stranách.
 Do obrázku jazyka zapiš sladkou chuť na místo, kde  
jsi ji cítil(a) nejsilněji. 
 Postup opakuj i se solí, citronem a tonikem. Před  
každým testováním si vypláchni ústa čistou vodou. 
 Výsledky svého pozorování porovnej s výsledky 
spolužáků, popř. informacemi v encyklopedii.

2
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Přečti aktuální čas  
na hodinách�
měsíce v roce + počet dní
Popiš koloběh vody 
v přírodě.
Kdy začíná jaro, léto,  
podzim a zima?

4 vodní ptáci
4 sladkovodní ryby
rozdíl mezi  
rybníkem a jezerem
4 rostliny rostoucí  
u vody a ve vodě

4 světové strany
státy sousedící s ČR
typy krajiny u nás
rozdíl mezi vesnicí 
a městem

5 skupin obratlovců
2 tažní + 2 stálí ptáci
Jak se rozmnožují
obojživelníci?
společné znaky savců

3 druhy travin
2 léčivé + 2 luční 
kvetoucí rostliny
části květu
části stromu a keře

3 státní symboly
3 státní svátky
3 historické památky 
hlavního města Prahy
jméno současného 
prezidenta

CESTUJEME	S	OTOU	PO	ČESKU

PRAVIDLA	HRY:	Ke hře jsou zapotřebí barevné hrací figurky 
(pro každého hráče jedna) a kostka. Hra začíná i končí v Praze. 
Hráči spolu s Otou procestují celou Českou republiku. Cestou 
je čeká 11 zastavení s úkoly a otázkami, která není možné přejít 
bez odpovědi. Každý hráč má po celou hru svoji barvu.
 Hráči postaví své figurky na Prahu a každý hodí kostkou. 
Nejvyšší číslo začíná hru.
 Pokud je na trase barevné políčko      , zastaví se hráč na své 
barvě a odpoví na svoji otázku. (Správnost odpovědi musí po-
tvrdit všichni spoluhráči.) Při správné odpovědi hráč dokončí 
tah (nebo pokračuje příštím hodem). Odpoví-li špatně, zůstává 
stát a příští kolo nehraje. (Otázku zodpoví spoluhráči).
 Pokud hráč postoupí na již obsazené pole, může spoluhráče 
z tohoto místa „vyhodit“ zpět na nejbližší       .
 Vyhrává ten, kdo první projde celou Českou republikou 
a dojde se svojí figurkou zpět do Prahy. 

1

2

3
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3 polní práce
4 druhy obilí
2 polní škůdci + 2 polní plevely
2 okopaniny + 2 olejniny

3 horniny
3 nerosty
3 skupenství látek
Z čeho se skládá půda?

5 ovocných dřevin 
+ jejich plody
5 skupin zeleniny
Rozděl ovoce podle 
uložení semen.
5 užitkových zvířat 
(samec, samice, mládě)

části těla houby
typy lesů u nás
3 jedlé + 3 jedovaté 
houby
4 jehličnaté  
+ 4 listnaté stromy

5 vnitřních orgánů 
části dolní končetiny
Jak jdou za sebou 
vývojová období člověka?
lidské smysly + jejich 
orgány

CESTUJEME	S	OTOU	PO	ČESKU
AHOJ TŘEŤÁCI! ZA TŘI ROKY 
JSME SE TOHO SPOLEČNĚ 
HODNĚ NAUČILI A POZNALI. 
JISTĚ BUDETE ZNÁT ODPOVĚĎ 
NA VŠECHNY MOJE OTÁZKY.

 Každé zastavení ve hře společně porovnejte se 
skutečnou mapou České republiky. Na které zajímavé 
místo by vás mohl Ota v těchto končinách zavést?
 Vyhledejte další informace na internetu a zapište si 
tipy na atraktivní výlety do sešitu.
b

a

VYJMENUJ...     
ŘEKNI...

(desková	hra	pro	2–4	hráče)

ODPOVÍDEJ 
NA OTOVY OTÁZKY.
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HORNINY A NEROSTY8. NEŽIVÁ	PŘÍRODA																
 Přečti si následující tvrzení. Rozhodni, zda jsou pravdivá. 
Zakroužkuj správné písmeno ve sloupečku ANO – NE. Ze 
zakroužkovaných písmen slož tajenku a dopiš: 
Neživá přírodnina na obrázku je .

1

Horniny jsou neživé přírodniny a jsou složené z nerostů. Č P

Nerosty jsou stejnorodé – tvořené jednou látkou. E L

Žula je měkká hornina složená ze 2 nerostů. C D

Pískovec se používá k pokrytí střech domů, kostelů, hradů. O I

Sůl kamenná je hornina důležitá v naší potravě. F Č

ANO NE

 S pomocí encyklopedie nebo internetu doplň následující 
body o neživé přírodnině z tajenky ve cvičení 1:
●  Je to hornina, nebo nerost?

●  Jakou má barvu?

●  K čemu se využívá?

●  Jméno nejznámější hory v ČR, kde se tato 
 přírodnina vyskytuje:

2

Nápověda: památné místo 
české historie.

 Vybarvi stejnou barvou, jakou má název horniny/nerostu, jejich využití.3

 ŽULA 

PÍSKOVEC

VÁPENEC 

BŘIDLICE 

SŮL KAMENNÁ  

Stavební dekorační kámen, používá se 
při výrobě vápna a cementu. 

střešní krytina, obklady, chodníky

stavební kámen, dlažební kostky

Používá se v kuchyni, v chemickém průmyslu.

stavební kámen, sochařství
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UHLÍ A ROPA

 V následujících větách vyhledej chybu, barevně ji označ a věty napiš správně:1

Ropa je nehořlavá kapalina.

Černé uhlí je hornina uložená hned pod povrchem.

Hnědé uhlí je starší než černé uhlí.

 Zakroužkuj předměty, k jejichž výrobě se využila ropa.2

 Škrtni obrázky, které nezobrazují těžbu ropy.3
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9. ŽIVOT	NA	ZEMI			  VZDUCH A PŮDA

1  Doplň do vět správná slova z nabídky. 
    Dopiš do obrázku (grafu) zastoupení jednotlivých 
složek vzduchu.
b

a

Vzduch je plyn. Je součástí 

 přírody. Skládá se 

z  ,  a ostatních plynů. 

Nabídka: dusíku, draslíku, kyslíku, bezbarvý, bílý, živé, neživé

 Jsou tato tvrzení pravdivá? Zakroužkuj správnou odpověď. 2

Vítr je proud vzduchu. ANO – NE
Vzduch je všude kolem nás. ANO – NE
Člověk a rostliny nepotřebují kyslík. ANO – NE
Vzduch nemá teplotu. ANO – NE

 DECHOVÁ	VÝDRŽ
Co myslíš: Jak dlouho vydržíš bez vzduchu – nedýchat? Napiš svůj odhad a potom ho 
porovnej se skutečným časem.
Pomůcky: stopky, papír, pero
Pracuj se spolužákem/spolužačkou ve dvojici. Nadechni se, zacpi si nos a spolužák/
spolužačka zmáčkne stopky na začátku a na konci. Máš dva pokusy, hodnotí se ten 
lepší. Výsledek pokusu zapiš do sešitu.

4

 Škrtni nepravdivé věty o půdě:3

Půda je součástí živé přírody. Nejméně důležitá část půdy je humus. Poskytuje oporu kořenům 
rostlin a je zdrojem živin pro rostliny. Vznikla zvětráváním hornin. Půda neobsahuje vodu 
a vzduch. Ornice je vrchní část půdy – slouží k pěstování rostlin.

 Zakroužkuj živočichy, jejichž domovem je půda. 
(Můžeš použít encyklopedii nebo internet.)
5

  SLOŽENÍ	PŮDY
Vezmi lopatku půdy 
a rozpusť ji ve sklenici 
vody. Uvidíš, jak se 
postupně usazují kamínky, 
štěrk a nakonec lehká 
zrnka písku.

6
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SVĚTLO A TEPLO

 Vyber do vět vhodná slova z nápovědy:1

Slunce má pro naši Zemi veliký   . Bez Slunce by na Zemi

neexistoval  a Země by byla a .

Slunce nám dává a   � Slunce je naše 

nejbližší  .Slunce je žhavá koule složená z   .     

Nápověda: význam, hvězda, teplo, světlo, studená, tmavá, život, plynů

2  Zakroužkuj předmět, který používají hvězdáři (astronomové) k pozorování Slunce. 

    Napiš, jak se jmenuje: b

a

3 Vybarvi slova podle toho, ke které nedokončené větě patří.                                                                

Jediným zdrojem výroby kyslíku na naší planetě jsou…

Slunce tvoří spolu s planetami…

Živočichové a rostliny spotřebovávají při dýchání ze vzduchu …

kyslík.

zelené rostliny.

sluneční soustavu.

 	POTŘEBUJÍ	ROSTLINY	SLUNEČNÍ	SVĚTLO?
Pomůcky: živá rostlina s velkými listy, černý papír - maska, kancelářské sponky 
 Do kusu černého papíru vystřihni několik různých otvorů. 
 Vzniklou masku připevni pomocí kancelářských sponek  
na list rostliny�
 List průběžně kontroluj a pozoruj, co se s ním stalo hned  
druhý den, za týden, za měsíc… 
 Průběh a výsledek pokusu zapiš, případně zakresli do sešitu.

2

1

3

4

4



ROČNÍ OBDOBÍ12. VESMÍR
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PODZIMNÍ	ROVNODENNOST

 Doplň chybějící slova do textu. Učebnice ti pomůže.

V naší republice se během roku vystřídají   roční období. Jaro, ,

podzim,  . Je to tím, že naše Země obíhá kolem  

a osa je nakloněná. Střídá se také  a noc. To je tím, že se  

otáčí kolem své  . Kde je otočená ke Slunci – tam je   ,

kde je od Slunce odvrácená – tam nastává  � 

2

 Jaká přibližná teplota vzduchu může u nás být? Zapiš podle teploměru.3

ºC ºC

V	LÉTĚ

ºC ºC

V	ZIMĚNA	PODZIM

 Napiš co nejvíce přídavných jmen, která budou charakterizovat roční období:4

JARO LÉTO

PODZIM ZIMA

JARO

Vymysli a zapiš otázku tak, aby odpovědí bylo slovo nebo slovní spojení v rámečku.1

NA	JAŘE



SLUNCE A PLANETY
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 Uhodni, kdo jsem. Dopiš moje jméno:2

Jsem planeta, jejíž povrch má červenou barvu. Jmenuji se

Jsem zářící hvězda naší soustavy. Jmenuji se

Mám nejkrásnější prstence a jsem z plynů. Jmenuji se

Jsem planeta, na které je život. Jmenuji se

 Kolem planety Země obíhá Měsíc. Ten má velký vliv na jevy v přírodě. Spočítej 
příklady a vylušti, co Měsíc způsobuje u moří a oceánů.
3

Příklad 28
41

45
-23

72
19

63
-30

51
27

87
-68

90
-36

36
58

70
-24

98
-65

25
53

100
-81

Výsledek

Písmeno

Ř	=	22	 D	=	46	 V	=	19 L	=	33 I	=	78 A	=	54 P	=	69 O	=	94 Í	=	91

 Doplň do vět chybějící slova z nabídky:

Země vznikla před 4 a půl let. 

Většina povrchu Země je pokryta  , menší část tvoří

 . Její povrch je neustále přetvářen díky

 činnosti. Je jedinou planetou sluneční soustavy

s atmosférou bohatou na  a  .

4

sopečné, 
kyslík, 
miliardami, 
pevnina, 
dusík,
vodou

Pojmenuj planety podle vzdálenosti od Slunce.1
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13. PŘÍRODNÍ	SPOLEČENSTVÍ																 CHYSTÁME SE  
NA PRÁZDNINY

 Vystřihni z dolního okraje stránky obrázky z míst, která Ota 
navštívil. Nalep je do mapy. Pracuj s mapou ČR a s učebnicí.
1

 Řekni, co si s sebou vezmeš na turistický výlet a co si oblékneš na sebe.2

 Napiš další turisticky zajímavá místa v naší zemi, která jsi navštívil(a) nebo kam by ses 
rád(a) podíval(a):
3

 PROJEKT      Vyrob reklamní plakát s tipem na zajímavý výlet v ČR.
     Svoji nabídku prezentuj před spolužáky.b

a

KRKONOŠE

JESENÍKY

ŠUMAVA

ČESKÉ  
ŠVÝCARSKO

LUŽICKÉ HORY

JIZERSKÉ HORY

ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY

BESKYDY

ORLICKÉ HORY

MORAVSKÝ KRAS

KRUŠNÉ 
HORY

PRAHA
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b

a Sem	nalep	fotografii	nebo	pohlednici	z	místa,	které	jsi	navštívil(a):

Napiš,	co	je	na	tomto	místě	zajímavého.

4



Pracovní sešit Hravá prvouka 3:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

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

•   Celkem 72 stran je přehledně rozděleno do 13 hlavních témat. 
•   Každé téma je zakončeno 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 i v rámci mezipředmětových vztahů. 
•   Součástí pracovního sešitu je také příloha: desková hra  

na opakování učiva. 

Pracovní sešit  
doplňuje učebnici  
Hravá prvouka 3:

Další učebnice a pracovní sešity z řady  
Hravá prvouka pro 1. a 2. ročník:

ISBN 978-80-7563-036-0

9 788075 630360

3PRVOUKA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

ČLOVĚK A JEHO SVĚT




