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ČJ

ČJ

Rozpoznávat vlastní jména osob a zvířat V jednoduchém textu vyhledávat vlastní jména, uvědomit si správné 
psaní vlastních jmen

ČT

Číst slova se slabikami dětěně/detene, vyhledávat slova s určenými 
slabikami v textu. Soustředit se na poslech příběhu, reprodukovat příběh za 
podpory obrázků, otázek

PS

Psát vlastní jména. Procvičovat a psát známá písmena Napiš 5 vlastních jmen (např. křestní jména členů rodiny či 
příbuzných, domácího mazlíčka ...)

ŘV

Rozvíjet komunikaci, tvořit věty, popisovat obrázky, vyhledávat na obrázku 
určený pojem. Odpovídat na otázky

AJ
Sestavovat věty se známými slovesy "like", "give", "have", "want". Přelož do sešitu AJ: Mám rád červenou. (I like...) Dej mi modrou. 

(Give me...) Já mám sestru (I have ...) Já chci psa. (I want...)

M
M

V číselném oboru do 20 doplňovat jednoduché tabulky Práce s tabulkami - 1. řádek tabulky - např. 5 libovolných čísel do 20; 
druhý řádek +2 (k číslům prvního řádku přičíst 2; třetí řádek -5 (od 
čísel druhého řádku odečíst 5) atd.

G Rozeznávat přímky a úsečky

PR

Projevovat toleranci k odlišnostem lidí, jejich přednostem i nedostatkům; co 
je to soužití s monoritami a vzájemný respekt. Rozlišovat, jaký je rozdíl v 
komunikaci se známými a neznámými osobami, chovat se adekvátně v 
různých situacích

Rozhovor na dané téma - význam tolerance, soužití, respektu. 
Společenské chování a zásady komunikace 



HV
Pochodovat a tančit podle rytmu hudby; zvládat jednoduchý taneční pohyb 

VV Dodržovat linie a tvar, rozvíjet kreativitu. Nakreslit postavu Nakreslit obrázek osoby (postava z rodiny, příběhu v TV atd. - 
spojenou se zážitkem z poslední doby...)  

TV

Chodit či běhat po vyznačené trase doma nebo v terénu, vykonávat dané 
pohybové úkoly

PV

Rozlišit různé druhy materiálů a pojmenovat je. Zvládat základní manuální 
dovednosti při práci s jednoduchými materiály - uvědomit si a vyhledávat, co 
je v domácnosti vyrobeno z daného materiálu 

Určit a pojmenovat různý materiál v domácnosti (dřevo, kov, papír, 
sklo, textil, plast); připravit kolekci předmětů k "poznávačce" - prověřit 
znalost materiálů. Smyslové cvičení - zavázat oči a pokusit se určit 
materiál hmatem)


