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VÝSTUPY

UČIVO
ČESKÝ JAZYK

 Pozná velká a malá písmena abecedy ve vztahu jim

Vyvození hlásek

 Čte zavřené slabiky na konci slov. Čte slova se shlukem

Shluky souhlásek



Čtení s porozuměním

odpovídajícím hláskám, kromě X, Q, W.





souhlásek.
Čte s porozuměním slova, krátké
jednoduché věty.
Píše číslice a písmena ve správném
tvaru, spojuje písmena, slabiky a slova,
píše dle diktátu učitele daná slova.
Najde a vytvoří jednoduché rýmy.

Písmena abecedy
Číslice
Opis, přepis, diktát
Lidová říkadla, básně

MATEMATIKA
 Čte číslice do 20.
 Zapisuje číslice do 20.
 Doplňuje jednoduché posloupnosti čísel do 20.
 Řadí čísla vzestupně i sestupně do 20.
 Porovnává soubory prvků do 20 přiřazováním.
 Užívá vztah rovnosti a nerovnosti.
 Modeluje konkrétní matematické představy o
jednotlivých číslech do 20.
 Zvládá přiřazování číslic do 20 k daným souborům.

Čtení a psaní čísel do 20
Posloupnosti čísel do 20
Porovnávání množství a jejich
číselných vyjádření v oboru do
20
Užití matematických symbolů
<, >, =
Přirozená čísla 0-20

PRVOUKA





Měří teplotu vzduchu.
Pečuje o pokojové rostliny
Vyjmenuje roční období.
Pozoruje a jednoduše popíše život rostlin a zvířat
v jednotlivých ročních obdobích.

Jednoduché pokusy
Roční období

TĚLESNÁ VÝCHOVA
 Cvičí s rytmickým doprovodem.
 Snaží se vyjádřit pohyb melodicky.
 Nacvičuje přísunný krok stranou, poskočný krok.

Rytmická gymnastika
- rytmizace jednoduchých
pohybů podle říkadel a písní,
rytmizovaná chůze a běh
v základním tempu, přísunný
krok stranou, poskočný krok

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 Poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí.
 Rozlišuje malbu a kresbu.

Výtvarné vyjádření skutečnosti
Práce dekorativní a prostorové

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 Zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti

při montáži a demontáži.
 Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi.

Práce montážní a demontážní
Sestavování modelů

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 Podle ukázky pozná píseň, určí ráz skladby
(ukolébavka, tanec, pochod).
 Sluchem rozliší projev zpívaný od nástrojového.

POZNÁMKY:

Rozlišuje zvukovou barvu
základních hudebních nástrojů
(klavír, housle, flétna)

POZNÁMKY

