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PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČESKÝ JAZYK

Od abecedy po souhlásky

Podstatná jména

Slovní druhy

Vyjmenovaná slova

Slovesa

Přídavná jména

Pracovní sešit určený pro žáky 2. a 3. třídy základní školy, zpracovaný
v souladu s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic.
Sešit obsahuje cvičení na pravopis U/Ú/Ů, souhlásky, abecedu. Sešit
zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 3. – 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení na pravopis podstatných jmen, shodu podmětu
s přísudkem a další. Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje
i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 3. – 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení na určování slovních druhů. Sešit je zpracovaný
zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit určený pro žáky 3. – 5. třídy základní školy, zpracovaný
v souladu s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic.
Sešit obsahuje cvičení na vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Sešit
je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 3. – 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení na časování sloves, určování přísudku s podmětem,
pravopis v koncovkách sloves aj. Sešit je zpracovaný zábavnou formou,
obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení na pravopis přídavných jmen, stupňování přídavných
jmen aj. Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.
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PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEMATIKA

Matematické operace v oboru do 20

Násobení a dělení

Matematické operace v oboru do 1 000 000

Matematické operace v oboru do 100

Matematické operace v oboru do 10 000

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Pracovní sešit pro žáky 1. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na matematické operace v oboru do 20.
Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 2. a 3. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na matematické operace v oboru malé
násobilky. Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje
i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na matematické operace v oboru do
1 000 000. Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje
i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 2. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na matematické operace v oboru do 100.
Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 3. a 4. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na matematické operace v oboru do 10 000.
Sešit je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

Pracovní sešit pro žáky 5. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Určen pro domácí procvičování i do školních lavic. Sešit
obsahuje cvičení zaměřené na zlomky, desetinná čísla a procenta. Sešit
je zpracovaný zábavnou formou, obsahuje i klíč s řešením.

www.vlavici.cz

V lavici s. r. o., Prosecká 524/26 180 00, Praha 8 – Libeň



PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VLASTIVĚDA

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ

PS pro žáky s SPU I. díl

PS pro žáky s SPU III. díl

Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ

PS pro žáky s SPU II. díl

Pracovní sešit pro žáky 4. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Pracovní sešit je zpracovaný zábavnou formou (osmisměrky,
zábavné úkoly, doplňování chybějících výrazů apod.) Sešit obsahuje i klíč
správného řešení, aby si každý žák mohl zároveň svou práci zkontrolovat.

Pracovní sešit je určený pro děti předškolního věku a žáky první třídy
základní školy. Pomáhá v reedukaci specifických poruch učení a rozvíjí
oslabené kognitivní funkce. Je zpracovaný podle potřeb speciálních
pedagogů (předmatematické dovednosti, nácvik psaní, sluchové
a zrakové vnímání a rozlišování, práce s textem a obrázky).

Pracovní sešit je určený pro žáky druhého stupně základní školy.
Pomáhá v reedukaci specifických poruch učení a rozvíjí oslabené
kognitivní funkce. Je zpracovaný podle potřeb speciálních pedagogů
i pro rodiče k domácímu procvičování oslabených funkcí.

Pracovní sešit pro žáky 4. třídy základní školy, zpracovaný v souladu
s RVP ZV. Pracovní sešit je zpracovaný zábavnou formou (osmisměrky,
zábavné úkoly, doplňování chybějících výrazů apod.) Sešit obsahuje i klíč
správného řešení, aby si každý žák mohl zároveň svou práci zkontrolovat.

Pracovní sešit je určený pro žáky prvního stupně základní školy. Pomáhá
v reedukaci specifických poruch učení a rozvíjí oslabené kognitivní
funkce. Je zpracovaný podle potřeb speciálních pedagogů i pro rodiče
k domácímu procvičování oslabených funkcí.
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DIDAKTICKÉ DESKOVÉ HRY

Didaktická desková hra – Pravopis vyjmenovaných slov

Didaktická desková hra – Mluvnické kategorie u podstatných jmen

Didaktická desková hra – Matematika – násobení dělení

Didaktická desková hra – Mluvnické kategorie u sloves

Didaktická desková hra – Pravopis přídavných jmen

Didaktická desková hra – Matematika – dělení se zbytkem

Didaktická desková hra slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných
slov. Zábavnou formou hráči postupují po políčkách a plní úkoly. Balení
obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty a návod. Vhodné
pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva. Desková hra je určená
pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.

Didaktická desková hra slouží k procvičování mluvnických kategorií
u podstatných jmen. Zábavnou formou hráči postupují po políčkách
a plní úkoly. Balení obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty
a návod. Vhodné pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva.
Desková hra je určená pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.

Didaktická desková hra slouží k procvičování v oboru malé násobilky.
Zábavnou formou hráči postupují po políčkách a plní úkoly. Balení
obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty a návod. Vhodné
pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva. Desková hra je určená
pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.

Didaktická desková hra slouží k procvičování mluvnických kategorií
u sloves. Zábavnou formou hráči postupují po políčkách a plní úkoly.
Balení obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty a návod.
Vhodné pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva. Desková hra
je určená pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.

Didaktická desková hra slouží k procvičování pravopisu přídavných
jmen. Zábavnou formou hráči postupují po políčkách a plní úkoly.
Balení obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty a návod.
Vhodné pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva. Desková hra
je určená pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.

Didaktická desková hra slouží k procvičování dělení se zbytkem.
Zábavnou formou hráči postupují po políčkách a plní úkoly. Balení
obsahuje herní plochu, kostku, 6 figurek, hrací karty a návod. Vhodné
pro motivaci žáků i osvojování probíraného učiva. Desková hra je určená
pro 1 – 6 hráčů nebo skupin.
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PEXESA

• Procvičování učiva zábavnou formou a zároveň trénování a aktivizace paměti u žáků
• Pro domácí procvičování i do školních lavic
• 64 kartiček

SYNONYMA

SČÍTÁNÍ V OBORU DO 20

DĚLENÍ V OBORU MALÉ NÁSOBILKY

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY

HODINY

VIDOVÉ DVOJICE

ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 20

DĚLENÍ SE ZBYTKEM

PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI

VYJMENOVANÁ SLOVA B, L

URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U SLOVES

NÁSOBENÍ V OBORU MALÉ NÁSOBILKY

DĚLENÍ S ZBYTKEM – PŘÍKLADY SE ZÁVORKAMI

PŘEVODY JEDNOTEK ČASU

VYJMENOVANÁ SLOVA M, P

VYJMENOVANÁ SLOVA S, V, Z

www.vlavici.cz
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PŘEHLEDOVÉ KARTY UČIVA

• Přehledně zpracované učební celky a přehledy předmětů základní školy
• Zpracováno pedagogy podle potřeb žáků
• Rychlý a přehledný souhrn probíraného učiva do každého předmětu
• Zpracováno v souladu s RVP ZV
• Vhodné i pro žáky se SVP, určeno pro žáky prvního a druhého stupně

PODSTATNÁ JMÉNA

SLOVESA

VĚTNÉ ČLENY

PŘEHLED SVĚTOVÝCH
SPISOVATELŮ I.

PŘEHLED
SLOHOVÝCH ÚTVARŮ

MATEMATIKA
- ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

SLOVNÍ DRUHY
S GRAMATICKÝMI PRAVIDLY

VYJMENOVANÁ SLOVA
A SLOVA PŘÍBUZNÁ

PŘEHLED SVĚTOVÝCH
SPISOVATELŮ II.

TABULKA NÁSOBKŮ

MATEMATIKA
- DESETINNÁ ČÍSLA

ZÁJMENA

PŘEHLED UČIVA ČJ
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ I.

OBRÁZKOVÁ VYJMENOVANÁ
SLOVA

PŘEHLED
LITERÁRNÍHO VÝVOJE

PŘEVODY JEDNOTEK

MATEMATIKA
- ZAOKROUHLOVÁNÍ

ČÍSLOVKY

PŘEHLED UČIVA ČJ
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ II.

PŘEHLED ČESKÝCH
SPISOVATELŮ

PŘEHLED
LITERÁRNÍCH POJMŮ

MATEMATIKA – ZÁKLADNÍ
MATEMATICKÉ OPERACE

MATEMATIKA - ZLOMKY

www.vlavici.cz
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PŘEHLEDOVÉ KARTY UČIVA

GEOMETRIE – PŘEHLED
GEOMETRIE PRO ŽÁKY
PRVNÍHO STUPNĚ

VLASTIVĚDA
- PŘEHLED UČIVA 4. TŘÍDY

ANGLICKÝ JAZYK – SLOVESNÉ
ČASY – BUDOUCÍ ČAS

DĚJEPIS – PŘEHLED UČIVA
8. – 9. ROČNÍK

PŘÍRODOPIS – PŘEHLED
UČIVA 6. – 7. ROČNÍK

GEOMETRIE – TĚLESA
A ROVINNÉ ÚTVARY

VLASTIVĚDA
- PŘEHLED UČIVA 5. TŘÍDY

ANGLICKÝ JAZYK – PŘEHLED
NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

ZEMĚPIS – PŘEHLED STÁTŮ
SVĚTA A JEJICH HLAVNÍCH MĚST

PŘÍRODOPIS – PŘEHLED
UČIVA 8. – 9. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA
- PŘEHLED UČIVA 4. TŘÍDY

ANGLICKÝ JAZYK
- SLOVESNÉ ČASY

- PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
- PŘEHLED GRAMATIKY

ZEMĚPIS – PŘEHLED UČIVA
6. – 7. ROČNÍK

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ I.

PŘÍRODOVĚDA
- PŘEHLED UČIVA 5. TŘÍDY

ANGLICKÝ JAZYK
- SLOVESNÉ ČASY

- MINULÝ A PŘEDPŘÍTOMNÝ

DĚJEPIS - PŘEHLED UČIVA
6. – 7. ROČNÍK

ZEMĚPIS – PŘEHLED UČIVA
8. – 9. ROČNÍK

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ II.
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LOGOPEDICKÉ POMŮCKY

PRO NEJMENŠÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Logopedické karty – Karty na vyvozování hlásek

Pohádky – demonstrační soubor pohádkových posloupností

Logopedický sešit – Logopedie hrou

333 úloh k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia – matematika

Logopedické karty – Oromotorické cviky mluvidel

333 úloh k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia – český jazyk

Logopedické karty slouží jako pomůcka pro správné vyvození hlásek
při nácviku správné výslovnosti.

Deset nejznámějších českých pohádek pro vyprávění příběhů pro děti,
pedagogy i rodiče. Příběhy jsou namalované a jdou za sebou posloupně,
slouží do literární výchovy pro žáky na prvním stupni, pro rozvoj
komunikačních dovedností u dětí v mateřské škole i pro večerní
povídání pohádkových příběhů.

Logopedie hrou je logopedický sešit určený pro děti, které trénují
logopedii doma nebo kdekoliv jinde. Na 60 stránkách najdou celou řadu
zábavných úkolů, obrázků a procvičování správné výslovnosti. Sešit
je připravený logopedy a zpracovaný pro potřeby dětí předškolního
a mladšího školního věku.

Sešit obsahuje 333 úloh z matematiky k přijímacím zkouškám na
víceletá gymnázia. Úlohy jsou sestaveny na podkladu oficiálních
přijímacích testů. Zaměřují se na to, co obvykle žákům činí potíže.
V sešitu najdete mimo jiné také úlohy zaměřené na práci s grafy, úlohy
zaměřené na prostorovou představivost a mnoho dalších.

Karty slouží pro cvičení na gymnastiku mluvidel, podle obrázků dítě
napodobuje a tím trénuje oromotoriku jazyka a mluvidel.

Sešit obsahuje 333 úloh z českého jazyka k přijímacím zkouškám na
víceletá gymnázia. Úlohy jsou sestaveny na podkladu oficiálních
přijímacích testů. Zaměřují se na to, co obvykle žákům činí potíže,
velkou měrou je zde zastoupena práce s textem.
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www.prijimacky.vlavici.cz

• Pětidílná edice pracovních sešitů pro předškoláky

- Zrakové vnímání
- Sluchové vnímání
- Jazykové dovednosti
- Matematické představy a orientace
- Grafomotorika

• Třídílná edice pracovních sešitů pro žáky s odlišnýmmateřským jazykem
• Pracovní sešit – Hudební výchova pro žáky 1. stupně

PŘIPRAVUJEME

APLIKACE – PŘIJÍMAČKY V LAVICI

www.vlavici.cz
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Připravte se na přijímací zkoušky
s pomocí našich interaktivních
online testů. Vhodné pro
samostatnou přípravu studentů
nebo využití ve školách
v rámci výuky.

Přihlašte se a vyzkoušejte
první test zdarma!



ONLINE DOUČOVÁNÍ
• Příprava na vyučování
• Individuální i skupinová výuka
• Online výuka v pohodlí Vašeho domova
• Doučování potřebného učiva do školy pro žáky všech ročníků
• Bohatý výběr předmětů:

český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, přírodopis, chemie a mnoho dalších
• Upevňování učiva, příprava do školy, pomoc se zlepšením prospěchu ve škole
• Příprava na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia
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