
Vyučující: Mgr. Tereza Laštovka, DiS.                                                Týdenní dotace: 8h

Vzdělávací program: Škola s okny dokořán

Ročník: první                                          Školní rok: 2022/2023

Literatura: nakladatelství NNS s.r.o - Nová škola

Čtení, literatura a rozvoj jazyka: Živá abeceda, Slabikář 1 - 3, 

Psaní: Uvolňovací cviky, Písanka 1 - 3

období

úvod

hláska a písmeno A, Á, M, L

první slabika, slovo

hláska a písmeno E, S, O, P

hláska a písmeno U, I, T, J, Y

malá písmena

písmeno j a i

prosinec hláska a písmeno N, V, Z

psací m, 

a, o

hláska a písmeno Z, D, K, Š, R, 

dvojhlásky OU, AU, EU

malá psací písmena

hláska a písmeno C, H

hláska a písmeno B, Č, Ž, Ř

hláska a písmeno CH a F

hláska a písmeno F, G

ď, ť, ň, dě, tě, ně

bě, pě, vě

slabikotvorné r, l, m

hláska a písmeno Q, W, X

di, ti, ni

Matýsek už umí číst

Pohádka o písmenkách

Kája

První pohádka o veliké řepě

Vlk a čáp

Tatínek

Kuba nechce číst

Výlet do ZOO

Písnička pro celou louku

Bolavý zub

Cestování

červen

psací ď, ť, ň, dě, tě, ně, pě, bě, vě, Dě, Tě, Ně, Di, Ti, 

Ni, Q, q, X, x, W, w

březen psací k, š, r, c, psací ou, au, eu                                                                

květen

psací h, b, č, ž, ch, f, g

psací I, J, N, M, U, Y, V, H, K, A, O, P, B, R, Ř, C, Č, 

CH, E, G

listopad

duben

leden

Český jazyk - tematický plán 1. třída

září

říjen

čtení a literatura, rozvoj jazyka psaní

volný pohyb po papíru, krouživý pohyb, osmičkový 

pohyb, dolní oblouk, šikmé čáry, vlnky, vodorovné čáry 

a čáry všemi směry

čáry shora dolů, horní oblouk, listovka, šikmé čáry 

shora dolů a shora nahoru, vratný tah, horní klička, 

dolní klička 

dolní klička, horní zátrh, dolní zátrh, opakování cviků, 

psací i, u, e, l

psací s, p, t, j, y

únor opakování, psací n, v, z, d



Prázdninyčerven

psací ď, ť, ň, dě, tě, ně, pě, bě, vě, Dě, Tě, Ně, Di, Ti, 

Ni, Q, q, X, x, W, w


