
             Učební plán pro předmět ČESKÝ JAZYK – 1.ročník 

 

Učebnice: nakl. Nová škola 

Živá abeceda 

Slabikář 

Moje první psaní 

Písanky pro 1.ročník, 1.-4.díl 

Další pomůcky: Skládací abeceda, Demonstrační kostky s písmeny, Učíme se abecedu, 

Ilustrované slabiky, Se zvířátky do pohádky 

 

ZÁŘÍ:____________téma__________________________            poznámky_ 

Předslabikářové období: 

Čtení:              ŽA, str. 2 – 17 

- rozvoj zrakové a sluchové percepce                                   hry, cvičení 

- dechová a hlasová cvičení                                                  říkadla 

- rozvoj slovní zásoby                                                           knihy, obrázky 

- pravolevá orientace                                                             hry s tělem 

- artikulační a výslovnostní cvičení 

- cvičení fonematického sluchu 

- analýza slov: slovo - slabika 

Vyvození hlásky a písmena Mm, Aa. 

Psaní:             Moje první psaní 

- uvolňovací, grafomotorické cviky                                      velké formáty 

- správný úchop, sezení 

Literární výchova:  Lidová pohádka Perníková chaloupka - vyprávění , dramatizace 

                                   Lidová říkadla – osvojování, rytmizace 

                                   Četba na pokračování. 

  

 



 ŘÍJEN:____________téma_________________________           _poznámky 

Čtení:                   ŽA, str. 18 – 33 

                             Vyvození hlásky a písmena Ll, Ee, Ss, Oo 

- skládání a čtení slabik                                                        skládací abeceda 

- správná výslovnost délky hlásek a slabik 

- analýza slov: počet a délka slabik 

- tvorba vět                                                                            hra s obrázky 

Psaní:               Moje první psaní 

- grafomotorické cviky (stále kontrola úchopu) 

- prvky písmen 

Písanka 1, str. 1- 5 

- první písmena 

Literární výchova:  Lidová pohádka O veliké řepě - vyprávění podle obrázků 

                                   Práce s říkadly a verši – rytmizace, rýmování 

                                   Básně k podzimu – pamětné osvojení 

 

LISTOPAD: ________  téma_______________________________poznámky 

Čtení:                  ŽA, str. 34 – 78 

                             Vyvození hlásky a písmena Pp, Uu, Ii 

- čtení otevřených slabik a dvouslabičných slov s otevřenou slabikou 

- skládání slabik dlouhých a krátkých 

Slabikářové období:   Sl, str. 4 – 7 

- upevňování čtení otevřených slabik a slov 

- čtení jednoduchých vět s obrázky                                    intonace věty 

Psaní:                 Písanka 1, str. 6-20 

- další písmena, slabiky 

Literární výchova: Pohádka Otesánek – dramatizace úryvků 

                                 Dětská říkadla a rozpočítadla, říkanky s pohybem 

                                 Bajka – J. Lada, ponaučení 



PROSINEC: ________  téma_______________________________poznámky 

Čtení:                Sl, str. 8-19, 21 

                           Vyvození hlásky a písmena Tt, Jj, Yy, Nn 

- čtení vět se správnou intonací, věta tázací (otazník) 

- čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou (typ les) 

- věta – slovo – slabika 

Psaní:                Písanka 1, str. 21-24 

                           Písanka 2, str. 1-8                                                        spojování slabik do slov 

- cvičné diktáty  

Literární výchova: Básně s předvánoční a vánoční tematikou,            mezipřed. vztahy (Prv,  

                                  koledy, přání.                                                         Hv, Vv, Pč) 

                                 Čtení vánočních pohádek a příběhů.                       Z. Pospíšilová 

 

LEDEN: __  _____  _  téma______________________________   _poznámky 

Čtení:                     Sl, str. 20-37 

                                Vyvození hlásky a písmena Vv, Zz, Dd, Kk 

- čtení tříslabičných slov s otevřenou slabikou        skládání slabik, obrázky 

- čtení dvouslabičných slov se zavřenou slabikou 

- čtení slov s předložkou                                           správný přízvuk 

- pojmy: článek – nadpis 

Diagnostická prověrka. 

Psaní:                    Písanka 2, str. 8-30 

- nová písmena, slabiky, slova 

- psaní prvních vět 

- psaní vlastních jmen 

- přepisy slov 

- autodiktát 

Literární výchova: Básně se zimní tematikou, hádanky. 

                                 Reprodukce slyšeného textu, práce s obrázkovou osnovou. 

                                 Kniha – autor, ilustrace, ilustrátor. 



ÚNOR: _     _______  téma____    ___________________________poznámky 

Čtení:                     Sl, str. 38-53 

                                Vyvození hlásky a písmena Šš, Rr, Au au, Ou ou, Cc   

- čtení slov s dvěma souhláskami na začátku (typ škola) 

- čtení textu s porozuměním                                            kreslení podle textu 

- rozlišování: otázka a odpověď 

- analýza vět, věta – slovo – slabika 

Psaní:                    Písanka 2, str. 31-40 

                               Písanka 3, str. 1- 11 

- opisy a přepisy slov 

- přepisy krátkých vět 

Literární výchova: Poezie pro děti – rým, rytmus, paměť. 

                                 Pohádka Koblížek na cestách – vyprávění, dramatizace. 

                                  Dětské časopisy. 

 

BŘEZEN: _     _____téma____    ___________________________poznámky 

Čtení:                  Sl, str. 54-63 

                             Vyvození hlásky a písmena Hh, Bb, Čč 

- čtení jednoslabičných slov se skupinou hlásek na začátku (typ král) 

- čtení slov se skupinou hlásek uprostřed slova (typ kočka) 

- čtení s porozuměním                                                          otázky, rozkazy 

- rozlišování b a d – zraková a sluchová cvičení 

Diagnostická prověrka. 

Psaní:                   Písanka 3, str. 12-26 

- opisy a přepisy slov a vět 

- cvičné diktáty 

Literární výchova: Básně s jarní tematikou, pamětné osvojení. 

                                 Četba na pokračování – vyjádření pocitů z četby. 

                                 Pohádkové postavy a bytosti, vlastnosti hrdinů. 

 



DUBEN: _       _____téma____    ___________________________poznámky 

Čtení:                      Sl, str. 64-75 

                                 Vyvození hlásky a písmena Žž,Řř,Chch 

- čtení slov složitější stavby 

- věta – správná intonace 

- skládání vět ze slov 

Diagnostická prověrka. 

Psaní:                     Písanka 3, str. 27-40 

                                Písanka 4, str. 1-5 

- opisy a přepisy slov a vět 

Literární výchova:  Básně s velikonoční tematikou.                                 mezipřed. vztahy 

                                  Pohádka O budce, dramatizace s loutkou. 

 Čtení na pokračování – příběhy ze života dětí. 

 

KVĚTEN: _       _____téma____    __________________________poznámky 

Čtení:                    Sl, str. 76-90 

                               Vyvození hlásky a písmena Ff, Gg 

- čtení slov s ď, ť, ň 

- čtení slov se slabikami dě, tě, ně 

- čtení textu s porozuměním                                          kresba, otázky, úkoly 

- význam háčku a čárky ve slovech (mění slova) 

Psaní:                     Písanka 4, str.6-20 

- poslední písmena 

- psaní slov s ď, ť, ň a dě, tě, ně 

- cvičné diktáty 

Literární výchova: Básně ke Dni matek – přednes. 

                                 Próza – poezie, rozdíl, ukázky. 

                                 Pohádka Hrnečku, vař!, vyprávění podle obrázků. 

                                 Divadlo, jeviště, herec. 

 



ČERVEN: _       _____téma____    __________________________poznámky 

Čtení:                      Sl, str. 91-120 

- čtení slov se slabikami di, ti, ni a dy, ty, ny 

- čtení slov se slabikami bě, pě, vě, mě 

- opakování a procvičování čtení slov složitější stavby 

- zvyšování plynulosti čtení 

- prvky výrazného čtení 

- věta – slovo – slabika – hláska 

- čtení s porozuměním 

Diagnostická prověrka. 

Psaní:                     Písanka 4, 21-32 

- psaní slov s di, ti, ni a dy, ty, ny 

- psaní slov s bě, pě, vě, mě 

- upevňování psaného projevu 

- přepis vět 

Literární výchova: Básně s letní tematikou. 

                                  Čtení z literární části Slabikáře. 

                                  Obrázkové čtení, komiks. 
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