
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Plynule a s porozuměním čteš 
přiměřeně náročné texty. (plynule 
čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti)

abeceda
technika čtení slov, 
jednoduchých vět a textů, 
znalost orientačních prvků v 
textu 

Osobnostní a sociální 
výchova, rozvoj schopností 
poznávání cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění.

Český jazyk: 
opakování 4, 5, 6, 7

Píšeš správné tvary písmen a 
číslic, správně písmena spojuješ. 
(píše správné tvary písmen a číslic, 
správně spojuje písmena)

úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev
automatizace psacího pohybu

Písanka: f, F, w, W

Kontroluješ vlastní písemný 
projev. (kontroluje vlastní písemný 
projev)

návyky spojené s kontrolou a 
opravou vlastní práce

Osobnostní a sociální 
výchova, rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
dovednosti řešení problémů.

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Podílíš se na vytváření 
společenství třídy a dodržuješ 
společně domluvená pravidla. (se 
podílí na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel)

základní pravidla chování a 
jejich smysl

PRV: 6, 7, 8, 9

Sčítáš a odčítáš zpaměti v oboru 0-
20 s přechodem přes desítku. 
(provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly)

sčítání a odčítání v oboru 0-20 
s přechodem přes desítku 
(opakování)

MA: 5, 6, 7, 8, 9

Počítáš předměty v daném 
souboru a vytváříš soubory s 
daným počtem prvků. (počítá 
předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků.)

počítání předmětů, vytváření 
skupin předmětů o daném 
počtu

Osobnostní a sociální 
výchova, rozvoj schopností 
poznávání – rozvoj 
pozornosti a soustředění.

stolní hry s kostkou

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Využíváš různé výtvarné techniky 
a materiály. (vyjadřuje rozdíly při 
vnímání událostí různými smysly a 
pro jejich výtvarné vyjádření volí 
vhodné prostředky)

různé výtvarné techniky a 
postupy výtvarného 
vyjadřování, kresba, malba a 
prostorová tvorba
hra s barvou
experimentování s různými 
výrazovými prostředky a 
materiály

Osobnostní a sociální 
výchova, osobnostní rozvoj, 
kreativita – rozvoj schopností 
a dovedností výtvarného 
vyjádření.

Spolupracuješ při týmových 
pohybových hrách. (spolupracuje 
při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích)

pohybové hry různého 
zaměření s pomůckami i bez 
pomůcek, využití hraček a 
netradičního náčiní při cvičení; 
pohybová tvořivost

Osobnostní a sociální 
výchova, sociální rozvoj, 
kooperace a kompetice – 
odlišování situací soutěže a 
spolupráce.

využití obručí, ringet kroužků

Tvořivě pracuješ na společných 
úkolech. (využívá  prvky tvořivosti 
při společném plnění úkolů)

tvořivost

12. 9. přihlašování na kroužky
14. 9. dohlašování na volná místa kroužků
14. 9. platba kroužků v ředitelně
16. 9. medová snídaně
16. 9. divadlo pro 2. ročník, viz týdenní plán školy

Plán 1. ročníku na období 12. 9. - 23. 9. 2022

Člověk a jeho svět

Český jazyk a literatura

Kultura ducha a těla


