
Vítám Vás na malé ochutnávce Vítám Vás na malé ochutnávce 



Kouzelná matematikaKouzelná matematika

•• učební pomůcka pro žáky 2.učební pomůcka pro žáky 2.-- 5. ročníku5. ročníku

•• procvičuje hlavně násobilkuprocvičuje hlavně násobilku

•• 240 karet s240 karet s připravenými slovy = 1195 příkladů (barevné příklady)připravenými slovy = 1195 příkladů (barevné příklady)

•• 430 karet s430 karet s příklady pro jednotlivá písmena celé abecedy příklady pro jednotlivá písmena celé abecedy 
(oboustranné)(oboustranné)

•• šifrovací kruh šifrovací kruh 

•• výsledkové listiny, rozdělené podle početních úkonůvýsledkové listiny, rozdělené podle početních úkonů









Celoroční projektCeloroční projekt

•• jeden školní rok jeden školní rok –– jedno témajedno téma

•• každá aktivita má dané témakaždá aktivita má dané téma•• každá aktivita má dané témakaždá aktivita má dané téma

•• vyvrcholením projektu je Velikonoční vyvrcholením projektu je Velikonoční 
výstavavýstava



Jakou barvu má DUHAJakou barvu má DUHA

Celoroční práceCeloroční práce



Některá témataNěkterá témata

•• U nás na hraděU nás na hradě

•• Z pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádky

•• Jak se jezdí po světěJak se jezdí po světě•• Jak se jezdí po světěJak se jezdí po světě

•• Mám brouka v hlavěMám brouka v hlavě

•• V lese, na louce, u rybníkaV lese, na louce, u rybníka



Pečení perníků Pečení perníků –– spolupráce s rodičispolupráce s rodiči



VýstavaVýstava

•• prezentace naší práceprezentace naší práce

•• kulturní programkulturní program

•• spolupráce s mateřskou školouspolupráce s mateřskou školou•• spolupráce s mateřskou školouspolupráce s mateřskou školou

•• spolupráce s ostatními školamispolupráce s ostatními školami



DuhaDuha



Ukázka výzdobyUkázka výzdoby



Vyzkoušené projektyVyzkoušené projekty

•• Co nám roste na zahradě Co nám roste na zahradě 

•• Prezentace Prezentace –– Naše obec a pořádek, Zvířata Naše obec a pořádek, Zvířata •• Prezentace Prezentace –– Naše obec a pořádek, Zvířata Naše obec a pořádek, Zvířata 
v naší obci, Mame si kde hrát? v naší obci, Mame si kde hrát? 

•• Video Video –– Co všechno víme o naší obci Co všechno víme o naší obci 



Vyhráli jsme pobyt ve slovenském Vyhráli jsme pobyt ve slovenském 
Tralalandu Tralalandu 



Práce s internetemPráce s internetem

•• založení Ezaložení E--mailové adresy na konci 1. nebo na mailové adresy na konci 1. nebo na 
začátku 2. třídyzačátku 2. třídy

•• domácí úkoly přes internetdomácí úkoly přes internet

•• dopisování s jinou školoudopisování s jinou školou

•• mezinárodní dopisování mezinárodní dopisování –– Znáš svou obec?  Znáš svou obec?  



Televize u nás natáčela pořad Televize u nás natáčela pořad 
„Rodina a škola“„Rodina a škola“



Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost

a věřím, že čas, který jste mi věnovalia věřím, že čas, který jste mi věnovali

nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený nebyl čas ztracený 

Mgr. Marie BeranováMgr. Marie Beranová

www.skola.olsany.czwww.skola.olsany.cz

reditel.olsany@seznam.czreditel.olsany@seznam.cz

mar.ber59@seznam.czmar.ber59@seznam.cz


