
výstupy učivo
mezipředmětové 

vztahy
poznámky

žák skládá a rozkládá slova podle sluchu Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza

poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim 

odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a 

psací

Písmena malá, velká, tiskací, psací

Vv - kresba, malba, 

vystřihování; Pč - 

modelování, 

vytrhávání, práce s 

přírodním materiálem

skládá a čte všechny druhy slabik Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné

skládá a čte všechny druhy slov

Slova – čtení otevření slabik ve slovech, čtení zavřených 

slabik na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, 

čtení slov se slabikotvornými souhláskami, slova 

s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky 

souhlásek

Tv - cvičení

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i 

zrakem
Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací

Tv - dechová cvičení, 

zdravotní cvičení, 

znázornění písmen

správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a 

hlásky ve slabice
Uspořádání slov ve větě

používá znaménka ve slovech i větách Interpunkční znaménka

čte správně dlouhé a krátké samohlásky Délka samohlásek 

správně odpovídá na kontrolní otázky Porozumění přečteným větám

rozpozná členění textů Nadpis, článek, řádek, odstavec

naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle 

obrázkové osnovy, dramatizuje
Poslech, vyprávění, dramatizace

Vv - malba, kresba; Hv - 

dramatizace pohybem
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recituje básníčky, zná říkadla, rozpočítadla Recitace
Hv - rytmizace, práce s 

říkadly, orffovy nástroje

užití dramatizace, získá dovednosti v tomto 

směru
Prosba, poděkování, omluva, blahopřání

uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, 

držení psacího náčiní
Příprava na psaní

píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky Psaní prvků písmen a číslic

rozlišuje písmo psací a tiskací Písmo psací a tiskací

píše správné tvary písmen, spojuje písmena a 

slabiky, píše interpunkční znaménka

dodržuje úhlednost písma a zachovává 

hygienické a pracovní návyky.

Prv - krátké zápisy, 

prac. listy

dodržuje správné pořadí písmen, píše podle 

diktátu slova a jednoduché věty
Diktát slov, jednoduchých vět

píše velká písmena u vlastních jmen osob a na 

počátku věty, 

Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a 

prvního slova věty

Psaní – písmeno, slabika, slovo


