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ČESKÝ JAZYK 

 

 

MĚSÍC UČIVO SLABIKÁŘ PÍSANKY POZNÁMKY 
únor Čtení – ou, au, H, h, Š, š, C, c, Č, č, B, b,  Str. 48-79  Čtení krátkých slov, vět; nácvik víceslabičných slov; 

čtení krátkých textů – kontrola porozumění textu 

 Psaní – k, r, R, v, V, z, Z, dvojhlásky ou, au,   Pís. ke slab.2 str. 
12-22 

Uvol. cviky před nácvikem písmen v písance č. III   
Opisy, přepisy, diktáty 

březen Čtení – Ž, ž, Ř, ř,   Str. 80-91  Čtení krátkých i delších slov, vět; nácvik víceslabičných 
slov; čtení krátkých textů – kontrola porozumění textu 

 Četba na pokračování -    Poslech četby – čte Uč. 

 Psaní – h, H, I, K, S, U   Pís. ke slab.2 str. 
23-32 (dokončit) 

Pís. ke slab. 3 
seznámení + str. 1 

Uvol. cviky před nácvikem písmen v písance č. III  
Opisy, přepisy, diktáty 

 Čtení – G, g, F, f, Ch, ch,  
Čtení slabik – di, ti, ni, dě, tě, ně 

Str. 92-105  Čtení krátkých i delších slov, vět; nácvik víceslabičných 
slov; čtení krátkých textů – kontrola porozumění textu 

Dramatizace textů – rozdělení rolí 

 Četba na pokračování -    Poslech četby – čte Uč. 

duben Psaní –  P, T, L, c, C, č, Č, D,E, 
 

 Pís. ke slab. 3 str. 
2-11 

Uvol. cviky před nácvikem písmen v písance č. III  
Opisy, přepisy, diktáty 

 Čtení – ď, ť, ň,  
Čtení slabik – bě, pě, vě, mě 

Str. 106-123 
(dokončení) 

 Čtení krátkých i delších slov, vět; nácvik víceslabičných 
slov; čtení krátkých textů – kontrola porozumění textu 

Dramatizace textů – rozdělení rolí 

 Četba na pokračování -    Poslech četby – čte Uč. 



květen Psaní – b, B, ž, ř, Ř, g, G, f, F, ch, 
 

 Pís. ke slab. 3 str. 
12-23 

Uvol. cviky před nácvikem písmen v písance č. III  
Opisy, přepisy, diktáty 

  Moje 
první 

čítanka 
str. 5-30 

 Čtení krátkých i delších textů – kontrola porozumění 
Čtení říkadel, básniček, hádanek 

Dramatizace textů – rozdělení rolí 

 Četba na pokračování -    Poslech četby – čte Uč. 

červen Psaní – ď, ť, ň, Ď, Ť, Ň, dě, tě, ně, bě, pě, vě 
abeceda, texty, popisy 

 Pís. ke slab.3 str. 
24-32 

Věty, krátké texty, nácvik psaní adresy, dopisu, pohledu 
z tábora, z dovolené 

 Čítanka  Str. 31-64   

     

 Četba na pokračování -    Poslech četby – čte Uč. 

     

 V průběhu pololetí pokračujeme 
v procvičování i pomocí PC 
programů např.: 
www.onlinecviceni.cz 

  Nácvik práce s PC: zapnout, přihlásit, spustit zadaný 
program 

     

     

     

     

 

http://www.onlinecviceni.cz/

