
                              

                           Český jazyk a literatura v 1. ročníku

      Září

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení jako zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Nácvik rozkládání – analýzy slov podle sluchu 
(vyhledávání - první, poslední  hlásky slova,
vyjmenování všech hlásek jednoduchého slova). 
Poznávání jednotlivých písmen k jim 
odpovídajícím hláskám.
Čtení některých písmen tiskací abecedy 
(seznámení s písmeny M, m, A, a).
Rozlišování tiskacího a psacího písma.
Porozumění mluveným pokynům přiměřené 
složitosti.
Respektování základních komunikačních 
pravidel rozhovoru ( naslouchání, neskákání
 do řeči).
V mluvených projevech volba vhodného tempa 
a hlasitosti řeči, správné dýchání.
Volba vhodných verbálních prostředků řeči 
v běžných situacích, zvládnutí vyprávění 
krátkého příběhu.
Zvládnutí základních hygienických návyků 
spojených se psaním (správné držení psacího 
náčiní, uvolnění ruky, správné držení těla při 
sezení) a základních pracovních návyků.
Psaní - uvolňovací a zobratňovací cviky 
do písku, štětcem na tabuli, voskovkou, 
pastelkou na svislou i vodorovnou plochu 
velkého formátu, tužkou do sešitu.  

Živá abeceda s. 21 - 35
Moje první psaní, volné 
listy
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost  hlásek, 
modulace souvislé 
řeči,
čtení a psaní 

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Poznávání svého jména psaného velkými 
tiskacími písmeny.
Určování pravé a levé strany, orientace v 
pojmech nahoře - dole, vpředu – vzadu, před -
 za , aj.
Orientace v pojmech řádek, sloupek, písmeno.
Určení hlásky na začátku slova – přiřazení 



písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov)

hlásek i některých písmen k obrázkům podle 
začátku slova.
Určení hlásky na konci slova.
Počátek nácviku postupného vyjmenování všech 
hlásek slova  a sestavení slova z hlásek – 
sluchová analýza, syntéza.
Vytváření prvních písmen z vlastního těla, prstů, 
špejlí, modelíny, drátků, aj.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Naslouchání čtenému textu.
Společný přednes krátkých literárních textů 
přiměřených věku (básniček, říkadel, 
rozpočitadel). 
Rozlišení vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišení pohádky od ostatního vyprávění.
Volná reprodukce slyšeného textu – krátké 
pohádky, vyjmenování a zařazení postav mezi 
kladné a záporné, poučení z příběhu, jednoduchá 
dramatizace, vytvoření ilustrace.
Zařazení postav do správné pohádky.
Vyprávění pohádky podle předložené obrázkové 
osnovy.

Říjen

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Nácvik postupného vyjmenování všech hlásek 
slova a sestavení slova z hlásek – sluchová 
analýza, syntéza (rozkládání a skládání slova 
podle sluchu).
Poznávání jednotlivých písmen k jim 
odpovídajícím hláskám.
Rozlišování tiskacího a psacího písma.
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny  L,l,E,e,S,s,O,o, čtení 
slabik a prvních krátkých slov s nimi.
Porozumění mluveným pokynům přiměřené 
složitosti.
Respektování základních komunikačních 

Živá abeceda s. 21 - 35
Moje první psaní, volné 
listy
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda



technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

pravidel rozhovoru ( naslouchání, neskákání do 
řeči).
V mluvených projevech volba vhodného tempa 
a hlasitosti řeči, správného dýchání.
Volba vhodných verbálních prostředků řeči v 
běžných situacích, zvládnutí vyprávění krátkého 
příběhu.
Zvládnutí základních hygienických návyků 
spojených se psaním (správné držení psacího 
náčiní, uvolnění ruky, správné držení těla při 
sezení) a základních pracovních návyků.
Psaní - uvolňovací a zobratňovací cviky do 
písku, štětcem na tabuli, voskovkou, pastelkou 
na svislou i vodorovnou plochu velkého formátu, 
tužkou do sešitu.
Správné psaní tvarů číslic a  písmen.  

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov)

 Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Určování pravé a levé strany, orientace 
v pojmech nahoře - dole, vpředu – vzadu, před - 
za, aj.
Orientace v pojmech sloupek, řádek, písmeno.
Určení hlásky na začátku slova a na konci slova.
Vytváření písmen ze špejlí, modelíny, drátků, aj. 
Psaní písmen a prvních slabik.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.
Nácvik opisu a diktátu. 
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných,souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních. textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti  s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku (básniček, říkadel, 
rozpočitadel). 
Rozlišení vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišení pohádky od ostatního vyprávění. 
Návštěva divadelního představení, vyjádření 
dojmů a pocitů.
Volná reprodukce slyšeného textu – krátké 
pohádky, vyjmenování a zařazení postav mezi 
kladné a záporné, poučení z říběhu, rozlišení 
dobra a zla.
Jednoduchá dramatizace pohádky, vytvoření 



ilustrace.
Vyprávění pohádky podle předložené obrázkové 
osnovy.

            Listopad

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Sluchová analýza, syntéza (rozkládání a skládání 
slova podle sluchu).
Poznávání jednotlivých písmen k jim 
odpovídajícím hláskám.
Rozlišování tiskacího a psacího písma.
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny  P,p,U,u,I,i,T, čtení 
otevřených slabik a dvouslabičných slov s 
otevřenou slabikou.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Respektování základních komunikačních 
pravidel rozhovoru ( naslouchání, neskákání do 
řeči).
V mluvených projevech volba vhodného tempa a 
hlasitosti řeči, správného dýchání.
Volba vhodných verbálních prostředků řeči v 
běžných situacích, vyprávění krátkého příběhu.
Zvládnutí základních hygienických návyků 
spojených se psaním (správné držení psacího 
náčiní, uvolnění ruky, správné držení těla při 
sezení) a základních pracovních návyků.
Psaní - malá a první velká písmena štětcem na 
tabuli, pastelkou na svislou i vodorovnou plochu 
velkého formátu, tužkou do sešitu.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.
Správné psaní tvarů číslic, písmen, jejich 
správné spojování, psaní slabik a prvních slov.

Živá abeceda s. 36 - 48
Moje první psaní – 
dokončení
Písanka 1  
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda
Slabikář s. 3 - 9

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, před - za, aj.
Určení hlásky na začátku slova a na konci slova.



diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov)

Nácvik sluchové analýzy, syntézy.
Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Vytváření písmen ze špejlí, modelíny, drátků, aj. 
Nácvik opisu, přepisu a diktátu.
Přiřazování obrázků ke slovům, skládání slov
z přeházených písmen.
 Doplnění chybějících písmen do slov.
Skládání a čtení slabik a slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů básnička, hádanka, pohádka, 
příběh.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace.
Vyprávění pohádky podle předložené obrázkové 
osnovy, sestavení obrázkové osnovy. 

      Prosinec

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
 technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
 Sluchová analýza, syntéza (rozkládání a 
skládání slova podle sluchu).
Poznávání jednotlivých písmen k jim 
odpovídajícím hláskám.
Rozlišování tiskacího a psacího písma.
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny  J,j,Y,y,N,n,V,v, nácvik 
čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Respektování základních komunikačních 
pravidel rozhovoru ( naslouchání, aj.).

Slabikář s. 10 - 25
Písanka 1,  Písanka 2
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda



situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

V mluvených projevech volba vhodného tempa a 
hlasitosti řeči, správného dýchání.
Volba vhodných verbálních prostředků řeči v 
běžných situacích, vyprávění krátkého příběhu.
Zvládnutí základních hygienických návyků 
spojených se psaním (správné držení psacího 
náčiní, uvolnění ruky, správné držení těla při 
sezení) a základních pracovních návyků.
Psaní - malá a první velká písmena štětcem na 
tabuli, pastelkou na svislou i vodorovnou plochu 
velkého formátu, tužkou do sešitu, perem.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.
Psaní písmen,slabik, krátkých slov.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.
Správné psaní tvarů číslic, písmen, jejich 
správné spojování.

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov)

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, aj.
Určení hlásky na začátku slova a na konci slova.
 Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Vytváření písmen ze špejlí, modelíny, drátků, aj. 
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Přiřazování obrázků ke slovům, skládání slov 
z přeházených písmen.
 Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů básnička, hádanka, pohádka, 
příběh, divadelní představení, herec.
Návštěva divadelního představení, vyjádření 
dojmů a pocitů.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 



vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, jednoduchá dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 

     Leden

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
 technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
 Sluchová analýza, syntéza (rozkládání a 
skládání slova podle sluchu).
Poznávání jednotlivých písmen k jim 
odpovídajícím hláskám.
Rozlišování tiskacího a psacího písma.
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny Z,z,D,d,K,k,K - nácvik 
čtení tříslabičných slov s otevřenou slabikou, 
dvouslabičných slov se zavřenou slabikou.  
Skládání a čtení slabik, slov a krátkých vět. 
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Respektování základních komunikačních 
pravidel rozhovoru ( naslouchání, aj.).
V mluvených projevech volba vhodného tempa
a hlasitosti řeči, správného dýchání.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných situacích, vyprávění 
krátkého příběhu.
Dodržování hygienických, pracovních návyků 
spojených se psaním (správné držení psacího 
náčiní, uvolnění ruky, správné sezení).
Psaní - malá a velká písmena štětcem na tabuli, 
na svislou i vodorovnou plochu velkého formátu, 
tužkou a perem do sešitu , psaní slabik, slov a 
prvních vět.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.

Slabikář s. 25 - 37
Písanka 2
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, aj.
Určení hlásky na začátku slova a na konci slova.
Sluchová analýza, syntéza.



výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov)

Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu a diktátu.
Přiřazování obrázků ke slovům, skládání slov z 
přeházených písmen.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
 (poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení. 
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, jednoduchá dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Orientace v pohádkách, zařazení postavy do 
správné pohádky.

      Únor

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Sluchová analýza, syntéza (rozkládání a skládání 
slova podle sluchu).
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny Š, š,R, r,Au,au,Ou,ou,C,c, 
nácvik čtení slov s dvěma souhláskami na 
začátku.
Skládání, čtení a psaní slabik, slov a vět.
Psaní velkého písmene u jména a na začátku 
věty.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných komunikačních situacích, 
vyprávění krátkého příběhu.

Slabikář s. 38 - 53
Písanka 2, Písanka 3
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda



technika 
písemného 
projevu)

Dodržování úhlednosti písma a zachovávání 
hygienických a pracovních návyků při psaní.
Psaní - malá a velká písmena  na tabuli, tužkou a 
perem do sešitu, dodržení správných tvarů.
Rozlišování délky samohlásek a jejich správné 
psaní.

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, 
článek,odstavec,aj.  
Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních  textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti  s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení, 
herec, režisér.
Návštěva divadelního představení, vyjádření 
dojmů a pocitů.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, jednoduchá dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Orientace v pohádkách, zařazení postavy do 
správné pohádky.

       Březen

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Sluchová analýza, syntéza (rozkládání a skládání 
slova podle sluchu).

Slabikář s. 54- 63
Písanka 3
Obrázky k písmenům, 



čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
 technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny Seznámení s písmeny H,h, 
B,b,Č,č - nácvik čtení jednoslabičných slov se 
skupinou hlásek na začátku, slov se skupinou 
hlásek uprostřed slova.
Skládání, čtení a psaní slabik, slov a vět.
Dodržování psaní velkého písmene u jména a na 
začátku věty.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných komunikačních situacích, 
vyprávění krátkého příběhu.
Dodržování úhlednosti písma a zachovávání 
hygienických a pracovních návyků při psaní.
Psaní - malá a velká písmena  na tabuli, tužkou a 
perem do sešitu, dodržení správných tvarů.

skládací abeceda

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, článek,odstavec,aj. 
Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 
Přiřazování obrázků ke slovům, skládání slov z 
přeházených písmen.
 Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frá zování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, říkadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení, 
herec, režisér, kniha, časopis, čtenář.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 



příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, jednoduchá dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Tvořivá práce s literárním textem podle pokynů 
učitele. Tvoření rýmů.

      Duben

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu, základní 
hygienické 
návyky)

Sluchová analýza, syntéza.
Čtení některých písmen tiskací abecedy  – 
seznámení s písmeny Seznámení s písmeny 
Ž,ž,Ř,ř,Ch,ch,F,f,G,g - nácvik čtení slov 
složitější stavby a slov se slabikotvorným r,l.
Orientace v textu (odstavce), vyhledávání 
důležitého.
Skládání, čtení a psaní slabik, slov a vět.
Dodržování psaní velkého písmene u jména a na 
začátku věty.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných komunikačních situacích, 
vyprávění krátkého příběhu.
Dodržování úhlednosti písma a zachovávání 
hygienických a pracovních návyků při psaní.
Psaní - malá a velká písmena  na tabuli, tužkou a 
perem do sešitu, dodržení správných tvarů.

Slabikář s. 64 - 79
Písanka 3,Písanka 4
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, článek,odstavec,aj. 
Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 



Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, říkadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení, 
herec, režisér, kniha, časopis, čtenář.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, jednoduchá dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Tvořivá práce s literárním textem podle pokynů 
učitele a svých schopností. 
Tvoření rýmů.

          Květen

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení – zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla, 
komunikační 
situace - žánry, 
technika 
písemného 
projevu)

luchová analýza, syntéza.
Čtení všech písmen tiskací abecedy  – nácvik 
čtení slov s ď,ť,ň a se slabikami 
di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.
Snaha o plynulé čtení slov a vět. 
Orientace v textu (odstavce), vyhledávání 
důležitého.
Skládání, čtení a psaní slabik, slov a vět.
Dodržování psaní velkého písmene u jména a na 
začátku věty.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných komunikačních situacích, 
vyprávění krátkého příběhu.
Dodržování úhlednosti písma a zachovávání 
hygienických a pracovních návyků při psaní.
Dodržení správných tvarů písmen, správného 
napojení písmen.

Slabikář s. 80 - 96
Písanka 4
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, článek,odstavec,aj. 



sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov

Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtenému textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, říkadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení, 
herec, režisér, kniha, časopis, čtenář, pověst a 
bajka.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Tvořivá práce s literárním textem podle pokynů 
učitele a svých schopností.

       Červen

učivo výstupy pomůcky
Komunikační a 
slohová výchova
(technika čtení, 
čtení –  zdroj 
informací,
pozorné 
naslouchání,
technika 
mluveného 
projevu, základní 
komunikační 
pravidla,komuni-

Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek.
Sluchová analýza, syntéza.
Čtení všech písmen tiskací abecedy, snaha o 
plynulé čtení slov a vět. 
Skládání, čtení a psaní slabik, slov a vět.
Dodržování psaní velkého písmene u jména a na 
začátku věty.
Porozumění mluveným a psaným pokynům 
přiměřené složitosti.
Volba vhodných verbálních a nonverbálních 
prostředků v běžných komunikačních situacích, 
vyprávění krátkého příběhu.

Slabikář s. 97 - 119
Písanka 4
Obrázky k písmenům, 
skládací abeceda



kační situace, 
základní 
hygienické 
návyky)

Dodržování správných tvarů a úhlednosti písma 
a zachovávání hygienických a pracovních 
návyků při psaní.

Jazyková výchova
( přípravné období 
čtení – zraková a 
sluchová 
diferenciace, 
výslovnost 
hlásek, modulace 
souvislé řeči,
čtení a psaní 
písmen, slov a vět,
slovní zásoba a 
tvoření slov

Zrakové rozlišování tvarů stejných a odlišných.
Orientace v pojmech stránka, řádek, sloupek, 
písmeno, slabika, slovo, věta, článek,odstavec,aj. 
Skládání slov z písmen – správné řazení písmen 
ve slabice i slově.
Psaní opisu, přepisu  a diktátu.
Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 
Přiřazování obrázků ke slovům, skládání slov z 
přeházených písmen.
 Doplnění chybějících písmen do slov.
Porovnávání významu slov, zvlášť slov 
opačných, souřadných, nadřazených, 
podřazených. 

Literární výchova
(poslech 
literárních textů, 
zážitkové 
naslouchání, 
tvořivé činnosti s 
literárním textem)

Soustředěné naslouchání čtené mu textu.
Čtení krátkých literárních textů přiměřených 
věku ve vhodném frázování a tempu. 
Přednes zpaměti krátkých literárních textů 
přiměřených věku. 
Rozlišení pojmů rozpočitadlo, říkadlo, básnička, 
hádanka, pohádka, příběh, divadelní představení, 
herec, režisér, kniha, časopis, čtenář, pověst a 
bajka.
Volná reprodukce slyšeného i čteného textu – 
vyjmenování a zařazení postav, poučení z 
příběhu, rozlišení dobra a zla, vytvoření 
ilustrace, dramatizace příběhu.
Sestavení obrázkové osnovy příběhu, vyprávění 
podle ní. 
Tvořivá práce s literárním textem podle pokynů 
učitele a svých schopností. 


