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Slovní druhy - vyjmenovat všechny, podrobně podstatná jména, číslovky, 

slovesa, předložky, spojky

Skupiny dě, tě, ně, bě pě, vě, mě

Výslovnost a psaní párových souhlásek

Věta jednoduchá a souvětí

Porozumění textu - např. vyprávění, příběh, báseň, pracovní postup

Dokončení příběhu 

Dopis kamarádovi, kamarádce, velikonoční přání, pozvánka na akci

Plynulé čtení s důrazem na přesnost

procvičování psaní všech písmen abecedy - psací písmo, hůlkové písmo

Procvičení barev - colours 2. os. č.j. slovesa být, odpověď ano - ne

My family - názvy členů rodiny, vazby typu This is my...

Jídlo slovní zásoba + obliba (I like - I don´t 

like)

Počítáme do 10, množné číslo podstatných jmen Vyjádření obliby pomocí favourite

Toys - slovní zásoba, 1. os. čísla jednotného slovesa mít Pocity - I´m happy, I´m scared ....

Části těla a obličej- slovní zásoba,  1. os. č.j. slovesa být

My house - předložky in, on, under

On the farm - slovní zásoba, What is it? It´s a ..., This is a ...

Procvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 bez 

přechodu přes desítku zpaměti i písemně Zaokrouhlování na desítky

Nestandardní úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení

Rýsování bod, úsečky, měření délky. Násobení a dělení 6 - 10

Procvičení slovních úloh - zadání, zápis, výpočet a odpověď

Orientace v čase - procvičení - hodina, minuta, vteřina, poznávání

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA



Tělesa a jejich vlastnosti - počet hran, počet stěn

Vyvození násobení a dělení přes opakované sčítání a odčítání, pojmy 

činitel, součit, dělenec, dělitel, podíl, záměna činitelů

Násobení a dělení 0 -5 

Úkoly n krát méně, n - krát více

Osa souměrnosti - osově souměrné obrazce

Člověk - Zdraví a hygiena, nemoc, úraz, lidské vlastnosti, práce a 

povolání, oheň a požární ochrana Neživá příroda . půda, vzduch, počasí

Jaro - jaro v přírodě, jarní svátky a zvyky, byliny, zvířata, tělo a  život 

zvířat, domácí a hospodářská zvířata

Jaro - zvířata v ZOO, ochrana přírody

Věci kolem nás  - předměty, vlastnosti předmětů. volný čas, technika, 

média

Léto - léto v přírodě, krajina , les a louka, pole a zahrada, voda a vodstvo

Neživá příroda . půda, vzduch, počasí

MATEMATIKA

PRVOUKA


