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Název a druh materiálu

třída

Probrat s učivem

Druhy vět (sestavování a přepisování
vět, přetváření věty podle zadání,
barevné rozlišení)
Párové souhlásky (doplňování
souhlásky, hledání chyb)
Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
(doplňování, barevné rozlišování,
hledání a opravování chyb)
Slova se skupinami dě, tě, ně
(doplňování, barevné rozlišování,
doplňovačka s tajenkou)
Samohlásky u – ú – ů (barevné
rozlišování, doplňování, hledání chyb)
Slova nadřazená, podřazená, souřadná
(vymýšlení slov, hledání chyb)

2.

Druhy vět

2.

Psaní souhlásek uprostřed a na
konci slov
Slova se slupinami bě, pě, vě,
mě

Procvičování – slovní druhy
(vyhledávání stejného slovního druhu,
zašifrovaný vzkaz)
Vlastní jména (přepisování vět, hledání
dvojice, opravování chyb)

5.

Mach a Šebestová (čtení s
porozuměním)
Shoda přísudku s podmětem (spojování,
určování správného podmětu,
opravování chyb)
Věta jednoduchá, souvětí (barevné
rozlišování, spojování souvětí, vymýšlení
vět, hledání přísudku)
Slova příbuzná (barevné rozlišování,
vymýšlení slov, hledání chyby)
Slovní druhy (ohebné) – barevné
rolišování, hledání číslovek, skládání
sloves, dopisování zájmen
Slovní druhy (neohebné) – vyhledávání
slovních druhů
Druhy přídavných jmen (vyhledávání
přídavných jmen, hledání chyb,
určování druhu přídavných jmen)
Předpony s -, z - , vz – (spojování dvojic,
doplňování slov, doplňování předpon,

2.

Psaní velkých písmen – vlastní
jména osob, zvířat, měst a
vesnic
V jakékoli hodině čtení

5.

Shoda přísudku s podmětem

5.

Skladba – věta jednoduchá,
souvětí, spojování vět,
doplňování souvětí
Slovo a jeho stavba – slova
příbuzná
Tvarosloví – určování slovních
druhů – slova ohebná

2.

2.

Slova se skupinami dě, tě, ně

2.

Psaní u, ú, ů

2.

Slovní význam - slova
nadřazená, podřazená,
souřadná
Tvarosloví – určování slovních
druhů

2.

5.
5.

5.
5.

5.

Tvarosloví – určování slovních
druhů – slova neohebná
Tvarosloví – určování slovních
druhů - druhy přídavných
jmen
Předpony s -, z -, vz -

oprava chyb)
5.
2.

V jakékoli hodině čtení
V jakékoli hodině čtení

37

Práce s básní (otázky k básni) - Září
Práce s textem (čtení s porozuměním,
otázky k textu) - Modroočko
Počáteční čtení, písmeno M, L

1.

38

Počáteční čtení, procvičování abecedy

1.

39

Počáteční čtení, písmena M, L, P, S

1.

40

1.

43

Počáteční čtení , spojování slabik s
obrázkem
Pádové otázky

44

Skloňování podstatných jmen

4.

45

Číslo podstatných jmen

4.

47

Rod podstatných jmen

4.

49
50
51
52
53

Abeceda
Slova protikladná - pexeso
Časování sloves
Rod podstatných jmen
Vzory rodu středního

2.
2.
4.
4.
4.

54

Vzory rodu ženského

4.

55

Slova protikladná a souznačná

3.

56

Stavba slova

4.

57

Rod mužský životný -neživotný

4.

58

Opakování učiva – co už umíme

4.

Předslabikářové období –
Písmeno M, L
Předslabikářové období, na
závěr živé abecedy
Předslabikářové obdobípísmena M,
L, P, S
Předslabikářové období,
slabiky typu ma, la
Slovní druhy – podstatná
jména
Slovní druhy – podstatná
jména, skloňování
Slovní druhy – podstatná
jména, číslo podst. jmen
Slovní druhy – podstatná
jména, rod
Abeceda
Slova protikladná
Slovesa – osoba, číslo, čas
Rod podstatných jmen
Skloňování podst. jmen rodu
středního
Skloňování podst. jmen rodu
ženského
Význam slova – protikladná a
souznačná
Stavba slova – kořen,
předpona, přípona
Podstatná jména rodu
mužského životného a
neživotného
Opakování učiva nižších
ročníků

32
35

4.

