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 8–13  UČEBNICE
 CÍLE:  Žák si zopakuje vědomosti a dovednosti osvoje-
né v 1. ročníku; bude schopen vyprávět jednoduchý pří-
běh, vést rozhovor na téma jemu blízké, psát počáteční 
velké písmeno ve vlastních jménech osob. 
 POMŮCKY:  nástěnná tabule tiskacího a psacího písma, 
fotografi e správného sezení při psaní a správného drže-
ní pera, fotografi e z prázdninových pobytů v tuzemsku 
i v zahraničí, obrázky s tematikou prázdnin, pohledni-
ce, fotografi e hradů a zámků, suvenýry, prospekty, roz-
vrh hodin, kalendář, obrázky dětí z učebnice, z učeb-
nic 1. ročníku, z pohádek z večerníčků, pastelky, lehký 
měkký míček (molitanový) 
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  Prvouka – Místo, kde žije-
me, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho 
zdraví. Tělesná výchova – pohybové hry ve třídě. Hu-
dební výchova – zpívání písniček s vlastními jmény 
osob (Šla Nanynka do zelí, Utíkej, Káčo, utíkej, Marján-

ko, Marjánko, …). Rytmizace jmen. 

ČINNOSTI
ÚVODNÍ TEXT: Vychází z prázdninových zážitků, na 
nichž žáci cvičí reálné vypravování. 

Turistické značky upoutají pozornost žáků, možná se 
ani nebudeme muset ptát, co která znamená (k čemu 
slouží, kde ji můžeme vidět – třeba i v okolí školy apod.), 
a žáci se sami rozhovoří; pokud ne, ptáme se. 

Značky jsou uvedené v tomto pořadí: 1., 2. turistická 
cesta (červená – zpravidla hřebenová místní nebo okres-
ní; modrá – většinou po vrstevnicích, krajská; zelená – 
okresní, dlouhé trasy po vrstevnicích; žlutá – spojovací 
cesta, zkratka); 3. naučná stezka (vždy zelená); 4. odboč-
ka ke zřícenině; 5. odbočka k vrcholu; 6. změna směru. 

1  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
ŘEŠENÍ: čč: v Chorvatsku a na Šumavě; zč: k orientaci 
v přírodě

 VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY

 INFORMACE PRO UČITELE 

Začátek vychází tradičně z prázdninových zá-
žitků, na nichž žáci cvičí reálně vypravování, tj. 
existuje reálná komunikační situace, která vyža-
duje vypravování o něčem, co příjemci neznají, 
a vyvolává tedy u nich pocit, že se něco skutečně 
dozvídají, a ptají se na to, co je zajímá.

 ROZHOVOR

 INFORMACE PRO UČITELE 

Zprostředkování nového učiva o rozhovoru je 
induktivní, žáci pracují ve dvojicích, popř. tro-
jicích, a využívají nabízené otázky, ale tvoří také 
vlastní (to je velmi důležité). Některé rozhovo-
ry mohou proběhnout frontálně. Při procháze-
ní poučky se pak zpětně dotazujeme, zda se 
žáci navzájem skutečně poslouchali, zda oprav-
du odpovídali na zadané otázky (zvláště u těch, 
které nebyly z nabídky), zda přidali i nějakou in-
formaci navíc.

3  Podstatou je ověření pozorného naslouchání s po-
rozuměním.

4  Důležité je procvičit co nejvíce písmen a jejich tva-
rů.

1. LOUČENÍ S LÉTEM
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 TIP:  Po vypracování úlohy mohou žáci připra-
vit podobné úlohy pro spolužáky.

5  Připomeneme si, jak se čárky a háčky správně píší 
(směr a sklon psaní, dolní zátrh).

ŘEŠENÍ: dlouhé samohlásky, č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž

6  ŘEŠENÍ: maso, kočka, kočko, soda, malíř, kolo, 
lodě, talíř, děda, šátek

7  Využijeme příležitosti k zopakování telefonních čí-
sel 155 – záchranná služba, 150 – hasiči, 158 – policie, 
112 – jednotné číslo pro tísňové volání fungující ve 
všech státech Evropského hospodářského prosto-
ru a ve Švýcarsku, využívají ho především cizinci; rozho-
vor o zásadách použití.  

8  ŘEŠENÍ: jezdím, pláštěnku, housku, boty, pohorky, 
autobusem, uvidím, maliny; čč: 8; mč: 5, 6

 TIP:  Věty můžeme využít pro komunikační vý-
chovu: Kdy některou z vět můžeš slyšet nebo říci? 

Kdo asi jednotlivé věty říká? Sehrajte rozhovor, 

v němž se některá věta objeví. Apod.

9  ŘEŠENÍ: čč: čuník; mč: přišel, píše; hč: 14; zč: pero 
dělá kaňky

 TIP:  Možno použít jako námět pro výtvarnou 
výchovu.
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10  Doporučujeme zopakovat psaní obtížnějších psa-
cích písmen a předložit k nahlédnutí tabuli psacího pís-
ma.

ŘEŠENÍ: fén, letadlo, traktor, nožík, žirafa, žvýkačka

 SEZNÁMENÍ

 TIP:  Doporučujeme využít k rozhovoru o tom, 
odkud děti pocházejí, případně jak se píší jejich 
jména.

11  ŘEŠENÍ: Dan, Šimon, Marie, Linda, Ondřej, Zuzana, 
Tomáš, Winky

12  Dalším věcným tématem, které je na začátku škol-
ního roku aktuální a umožňuje realizovat vypravování 
a rozhovor, je nový spolužák (nová spolužačka) ve třídě. 
Není-li ve třídě nový žák (nová žákyně), sehrajeme jeho 
roli my.

 ŘEŠENÍ: Lukáš

 ŘEŠENÍ: Linda Hálková, Winky Wangová, Zuzana 
Kubů

 PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

 INFORMACE PRO UČITELE 

K vyvození učiva o psaní velkých písmen ve 
vlastních jménech slouží kromě textu i ilustra-
ce s dětmi.

14  ŘEŠENÍ: Zdeněk Svěrák, Josef Lada, Božena Něm-
cová, Jaromír Jágr, Lucie Bílá, Bedřich Smetana, Ester Le-
decká

15  Diktát zařazujeme podle aktuální situace ve třídě. 
Rozsah diktátu můžeme upravit, některým žákům pří-
padně diktovat pouze vybranou část. Lze využít nabídku 
pro psaní diktátu uvedenou v úvodu příručky, s. 10.

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
SEZNAMUJEME SE 1 (SEZNÁMENÍ, POZORNOST): Sedí-
me s žáky v kruhu. Každý o sobě řekne krátkou větu, 
ostatní ji společně zopakují. 

SEZNAMUJEME SE 2 (SEZNÁMENÍ, POZORNOST, RYT-
MUS): Sedíme v kruhu a ťukáme prsty o zem. Každý 
z kruhu říká v rytmu o sobě jednu větu s příslušnou in-
tonací. Např. Eliška: Já jsem Eliška a ráda jezdím na kole. 
Ostatní zopakují: To je Eliška a ráda jezdí na kole. Marek: 
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Já jsem Marek a chtěl bych mít svůj počítač. Ostatní: To je 

Marek a chtěl by mít svůj počítač.

ZDRAVÍME SE (ZDVOŘILOST, POSTŘEH): Stojíme v kru-
hu a házíme míč někomu jinému. Současně ho pozdra-
víme: Ahoj Jirko! Oslovený odpoví: Ahoj Lukáši! Pak hází 
míč dalšímu. 

SLEPECKÉ PSANÍ (UPEVNĚNÍ ZNALOSTI PSANÍ A  ČTE-
NÍ PÍSMEN, ROZVOJ SMYSLŮ): Do modelíny na vhod-
né podložce vyryjeme písmeno (slovo). Děti si podložku 
posílají, poslepu vrypy ohmatávají a to, co zjistí, napíší 
na kartičku. Na znamení učitele kartičky zvednou a po-
rovnají je. Podle T. Kotena (s. 41).

PSANÍ PÍSMEN NA ZÁDA: Děti sedí v kruhu za sebou. 
Jeden „napíše“ písmeno (slovo) prstem druhému na 
záda. Ten pak „napíše“, co ucítil, na záda svého spolužá-
ka před ním. Výsledek pak první a poslední žáci porov-
nají. Jednodušší varianta: žáci ve dvojicích „píší“ na záda 
spolužákovi, ten pak hned řekne, o jaké písmeno (slovo) 
se jednalo.

MÁM RÁD (JAZYKOVÁ ROZCVIČKA, ROZVOJ SLOVNÍ ZÁ-
SOBY): Děti se mají představit a říct, co mají rády. Upo-
zorníme, že odpovědi souvisejí s vlastním jménem žáka, 
ale víc neprozradíme. Každému však sdělíme, zda volil 
vhodnou odpověď či ne. Vyhraje ten, kdo princip odpo-
vědí najde. Příklad: Jmenuji se Tomáš a mám rád svého 

tatínka. Podle T. Kotena (s. 97).

 4–7  PRACOVNÍ SEŠIT
1  Ke slovům napsaným tiskacím písmem žáci kreslí 

jednoduché obrázky, k obrázkům píší názvy psacím 
i velkým tiskacím písmem podle svého výběru.  Lze vyu-
žít v rámci mezipředmětového vztahu s výtvarnou vý-
chovou – práce na téma Zavařujeme si zážitky z prázd-

nin.

3  Opakování tvarů písmen, procvičování jemné mo-
toriky. Zařadíme samozřejmě i poznávání písmen, popř. 
uvádění slov, vlastních jmen začínajících vybranými pís-
meny, obsahující vybraná písmena apod. Pro rychlejší 
fi xaci doporučujeme zpočátku používat předlohu tvarů 
písmen. 

4  Žáci píší další slova, ve kterých se objevují písmena 
w, x, q. 

8  Navíc: vytvoření jmenného seznamu žáků ve třídě. 

9  Nabízí se rozhovor nad různými kalendáři a o ka-
lendářích (děti mohou přinést ukázat, co používají 
doma, hovoří o tom, kdy kalendář používají samy nebo 
jejich rodiče). Aktivní práce s kalendářem; vytvoření 
přehledu svátků a narozenin žáků třídy.

Další materiály a podporu naleznete na

  fred.fraus.cz, 

  skolasnadhledem.cz, 

  v interaktivní učebnici Flexibooks.
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2. PTAČÍ KONCERT

 14–19  UČEBNICE
 CÍLE:  Žák ovládne pamětně abecedu a osvojí si v jed-
noduchých příkladech dovednost třídit slova podle abe-
cedy. Žák si osvojí pojmy a termíny hláska a písmeno.
 POMŮCKY:  atlas ptáků i rostlin, dětské encyklopedie, 
zvuková nahrávka hlasů ptáků
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  Prvouka – Rozmanitost 
přírody. Matematika – počet, pořadí. Hudební výcho-
va – písně Žežuličko, kde jsi byla, Vyletěla holubička; 
noty a notová osnova. Výtvarná výchova – kolorovaná 
kresba zpěvného ptáka podle názoru. Pracovní výcho-
va – výroba ptačích budek z připravených polotovarů, 
výroba vlastní abecedy podle s. 17 v učebnici, výroba 
kartiček s abecedou. 

ČINNOSTI

1  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
ŘEŠENÍ: čč: na drátě, mají dobrý výhled (potrava, predá-
toři); mč: Linda svým dupáním; hč: labutě (z úvodního 
textu), další odpovědi dle zkušeností žáků

2  ŘEŠENÍ: čč: dráty připomínají notovou osnovu 
a vlaštovky noty; mč: zvuk fl étny připomíná zpěv slaví-
ka; hč: vlaštovky si znovu sedají na dráty jako noty

 Žák objevuje rozdíl mezi pojmy hláska a písmeno 
a poznává termín hláska a zároveň upevňuje pravidla 
pro psaní vlastních jmen.

ŘEŠENÍ: Linda

3  ŘEŠENÍ: budka, hnízdo, vejce; čč + mč: např. ba-
nán, bráška, balon, hodiny, havran, husa, voda, vařečka, 
vrabec

4  ŘEŠENÍ: páv, pštros, tučňák, papoušek, krocan, 
ledňáček

 TIP:  Žáci mohou vymyslet další přesmyčku.

Další materiály a podporu naleznete na

  fred.fraus.cz, 

  skolasnadhledem.cz, 

  v interaktivní učebnici Flexibooks.
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5  ŘEŠENÍ: ořechy, kukuřice, hrách, kiwi, těstoviny, 
slunečnicová semínka, rýže, granule; čč: umožňuje sku-
pinovou práci

 ŘEŠENÍ: vlaštovky, kos, slavík, čáp, labutě; řadit lze 
např. dle počtu písmen a velikosti (i abecedy)

6  ŘEŠENÍ: seznam kontaktů v mobilním telefonu, 
seznam žáků ve třídě, hesla v encyklopediích, knihy 
v knihovně; všeobecně známá ustálená norma používa-
ná ve společnosti (je to přehledné a abecedu všichni 
znají)

7  ŘEŠENÍ: čáp, dudek, holub, jiřička, kos, špaček, 
vrabec

8  ŘEŠENÍ: komár, letadlo, motýl, slunéčko sedmiteč-
né, vosa

9  ŘEŠENÍ: kukačka

 TIP:  Žáci mohou vymyslet obdobnou hádanku 
(nemusí být rýmovaná).

10  ŘEŠENÍ: dátel, kukacka, zobak, acásek, letat, cáp, 
ořel, kacer, kléc; čč: čáp, datel, kačer, klec, kukačka, létat, 
ocásek, orel, zobák

11  Žáci přemýšlejí o vhodnosti jmen pro konkrétní 
druh zvířete, aktivují slovní zásobu v oblasti křestních 
jmen, ale i vymýšlejí jména jiná.

 ŘEŠENÍ: podle dalšího písmena ve slově
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 TIP:  Můžeme připomenout řazení příjmení 
dětí ve třídě.

 ŘEŠENÍ: 1. hvězdička: Skřivan, Stehlík, Sup, Sýko-
ra; 2. hvězdička: Slepička, Sojka, Sokol, Sova

12  K řešení pomůže skupinová práce.
ŘEŠENÍ: krocan, hlučný, sfoukne, broskev, jasan, za-
chrochtal, Mikuláš, Novák

 TIP:  Utvořte skupiny. Jeden žák začne říkat 
abecedu a náhle skončí. Další naváže. Kdo nepo-
kračuje hned, získá trestný bod. Vítězové sku-
pin potom soutěží mezi sebou o krále abecedy.

13  Aktivní využití a uvědomění si abecedního řazení. 

14  ŘEŠENÍ: došvitořím, odletím, mořím, na shleda-
nou, vesničko, zase, doma; čč: vlaštovka, končí podzim, 
odlétá na jih; mč: pozor na barvu peří; pomůžeme si ob-
rázkem nebo větší fotografi í, kde vynikne odlišnost od 
jiřičky; hč: vrabec, vrána, výr

 TIP:  Žáci vymyslí další skupinu ptáků začínající 
jinou hláskou a seřadí je podle abecedy.

15  Rozsah diktátu můžeme upravit, některým žákům 
případně diktovat pouze vybranou část, viz s. 10.

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
ŠIFROVANÁ VĚTA: Napíšeme zápis a žáci jej rozšifrují 
podle určení, zda je hledané písmeno v abecedě hned 
před (hned za) zapsaným písmenem. Ukázka např. v PS 
1, 11/9. Vítězí ten, kdo první rozluští šifrovanou zprávu 
(a samozřejmě správně). 

SLOVNÍ KOPANÁ (HLÁSKA, SLABIKA)

ŠEL DĚDEČEK DO OBCHODU (VIZ NÁPADNÍK): Sedíme 
v kruhu. Říkáme Dědeček jede na výlet. Rád by vás vzal 

s sebou, ale musíte si zabalit správné věci. Dědeček si vez-

me: mléko, maso, mýdlo, mapu. Co si vezmete vy? Žáci 
jednotlivě odpovídají: Já si vezmu na výlet s dědečkem… 

Žáci se snaží objevit pravidlo výběru věcí, které si děde-
ček vezme s sebou na výlet (v tomto případě všechna 
slova začínají na písmeno m). Při správné odpovědi žáka 
řekneme: Ano, tebe dědeček vezme s sebou na výlet. Při 
špatné odpovědi říkáme: Ty s dědečkem zatím jet nemů-

žeš, přemýšlej a vyber jiné věci, které si na výlet vezmeš. 
Hra trvá, dokud děti neobjeví pravidlo výběru věcí. Mož-
né obměny: slova podle abecedy, slova začínající na stej-
nou slabiku, slova začínající na samohlásku, souhlásku, 
slova jednoslabičná, dvojslabičná apod.

 8–11  PRACOVNÍ SEŠIT
6  Ke znázornění je vhodné použít různé barvy paste-

lek.

7  Žáci mohou vyjmenovat dívčí/chlapecká jména, 
která se jim líbí/nelíbí, a odůvodňovat svůj názor.

8  Žákům můžeme rozdat obrázky např. savců, ovo-
ce, zeleniny, které mohou řadit podle abecedy. Při kont-
role dbáme, aby dítě vždy hlasitě obrázek pojmenovalo. 

9  Podle stupně zvládnutí abecedy můžeme žáky ne-
chat toto cvičení vypracovat s využitím přehledu abe-
cedy. Žáci mohou vytvářet obdobné šifry pro své spolu-
žáky. 
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3. LÍBÍ SE NÁM VE ŠKOLE

 20–25  UČEBNICE
 CÍL:  Žák si připomene termín věta (kterou pozná-
vá intuitivně) a dovednost psát větu s velkým písme-
nem na začátku. Dále si osvojí jednak pojmy a termí-
ny druh věty, věta oznamovací, tázací, rozkazovací 
a přací, jednak získá pravopisnou vědomost (existence 
různých interpunkčních znamének pro označení konce 
věty) a dovednost (dokázat správně vybrat odpovídající 
znaménko a napsat je), a jednak dovednost různé dru-
hy vět správně tvořit a vhodně je užívat.
 POMŮCKY:  kapesní šachy nebo několik šachových fi -
gurek, rozvrh hodin, žákovské hodiny, pastelky, školní 
potřeby, rekvizity k demonstraci činností v zájmových 
kroužcích, případně dětská encyklopedie, CD
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  Matematika – Čas. Číslo 
a početní operace. Prvouka – Člověk a čas (dny v týd-
nu, měsíce, hodiny, činnosti), Člověk a jeho zdraví (ak-
tivní trávení volného času). Hudební výchova – pís-
ně s tematikou školního prostředí, např. Adámku náš, 
Když jsem chodil do školy, rytmické říkadlo Ty hodinky 

pěkně jdou, melodie.

ČINNOSTI
ÚVODNÍ TEXT: Text lze využít pro tvoření písemných 
a mluvených projevů na dané téma, neboť žáci mají 
možnost vyprávět na základě vlastních zkušeností 
a svých osobních zájmů. 

1  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
ŘEŠENÍ: čč: počítají, zpívají, malují, cvičí; děti se nenudí 
(Můžeme odlišit vyučování od dalších aktivit ve škole.); 
hč: snadno se něčemu velmi dobře naučit

2  ŘEŠENÍ: dělat něco, co nás baví, ve svém volném 
čase, mít zálibu, zájem

 TIP:  Mají žáci nějakou knihu o svém koníčku? 

Jak se jmenuje? Kdo ji napsal? Mohou ji přinést 
do školy a povídat, co se z ní dozvěděli.

3  ŘEŠENÍ: Adam, Linda, Šimon

4  ŘEŠENÍ: globus, guma, kružítko, ořezávátko, pale-
ta, penál, pero, pravítko, sešit, štětec, tužka
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 TIP:  Žáci mohou využít školní předměty či ilus-
trace k tomu, aby vyprávěli, jak jinak by mohly 
předměty vypadat a k čemu jinému bychom je 
mohli používat. Rovněž mohou vytvořit ilustra-
ce k textu.

 ŘEŠENÍ: čč: skládá se z jednotlivých slov, začíná 
velkým písmenem, končí znaménkem; mč: počtem slov, 
znaménkem

 ŘEŠENÍ: říct/sdělit/oznámit; napsat; přemýšlíme; 
vidíme; slyšíme

5  ŘEŠENÍ: Počítáme do dvaceti. (3) Tělocvik máme 
rádi. (3) Kéž by byl pořád! (4)

6

 TIP:  Po vypracování úlohy žádáme po žácích, 
aby mluvili o svém pravidelném (a potom i ne-
pravidelném) týdenním programu.

7  Možnost skupinové nebo párové práce. Rozvoj 
mluveného projevu, kreativity a myšlení dětí.

8  ŘEŠENÍ: chodit, trhy, vysvědčením, úklid, přírodě, 
prázdniny; čč: 6; 1. věta – 6; 2. věta – 8; 3. věta – 5; 
4. věta – 7; 5. věta – 11; 6. věta – 6; mč: březen, červen, 
květen, leden, prosinec, září

 TIP:  Lze využít jako námět k diskusi a plánová-
ní aktivit pro školní rok.

 ZNAMÉNKA NA KONCI VĚTY

 INFORMACE PRO UČITELE 

Dosavadní učivo o čtyřech druzích vět podle po-
stoje mluvčího ke skutečnosti mělo utvrdit žáka 
ve zvládnutí psaní interpunkčních znamének na 
konci vět. Toto učivo je v učebnici zařazeno pou-
ze s ohledem na tradici ve výuce. Cílem výuky by 
nemělo být defi nování vět těmito 4 termíny, ne-
boť v tomto případě se žáci učí jen klasifi kovat 
formy, prostředky k vyjádření komunikačního 
záměru, realizační formy mluvních aktů (slib, 
přání, rozkaz, zákaz, pochvala). S mluvními akty 
však žáci seznámeni nebyli, ač se komunikace 
mezi lidmi děje právě jimi. Upozorňujeme na 
to, že oporu pro psaní těchto znamének čerpa-
jí žáci ze svých původních, intuitivně získaných 
poznatků o větě a jejím fungování v komunika-
ci. Novodobé výzkumy ukázaly, že daleko dů-
ležitější než rozlišování komentovaných druhů 
vět je pro budování komunikační kompetence 
jedince poznání komunikačních funkcí výpově-
dí a orientace v mluvních aktech.

V kapitole jsou tedy záměrně zařazována 
i cvičení, ve kterých užíváme pouze termín věta 
s tečkou, s otazníkem a s vykřičníkem. 

 ZEPTEJ SE SPOLUŽÁKA NA JEHO KONÍČEK. 

 TIP:  Tázat se znamená totéž jako ptát se 
(usnadní porozumění názvu druhu věty).

 INFORMACE PRO UČITELE 

Podrobnější informace o současné problematice 
druhů vět naleznete v publikaci E. Hájkové a kol. 
Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy 

v dětských prekonceptech. Praha: UK, PF, 2013.
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 TIP:  Znáte některé znaménko, které se píše 

uvnitř věty? Řekněte, co znamená.

 PRÁCE S  HLASEM. Podtrhnout intonační stránku 
věty.

9  Pro tuto aktivitu je vhodné sedět v kruhu. Rozvoj 
soustředění a pozorného naslouchání.

10  Motivovat žáky, aby vycházeli z vlastní zkušenosti. 

11  Cvičení využijeme k dramatizaci – hra na role. 

12  V případě potřeby (když např. tvoří jen souvětí se 
spojkou aby) upozorníme žáky na to, aby začínali věty 
slůvky ať, kéž.

13  Do první věty můžeme doplnit kterékoliv ze slov, 
do dalších dvou téměř kterékoliv – další zadání už jsou 
obtížnější.
ŘEŠENÍ: mobil, jehlu, brýle, televizi, rádio, knihu 

14  ŘEŠENÍ: 9 – oznamovací, 10 – rozkazovací, 12 – 
přací, 13 – tázací

15  Cvičení lze využít k nácviku mluveného projevu 
a k následnému grafi ckému záznamu s využitím vhod-
ných interpunkčních znamének. Vybízíme žáky k tomu, 
aby se pokusili vysvětlit, jaký byl asi komunikační záměr 
mluvčího; proč na konci věty napsali dané znaménko. 

16  Žáci jsou zvyklí, že se ve většině případů dotazuje 
učitel. Cvičení je tedy zaměřeno na rozvoj komunikace 
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mezi učitelem a žákem. Rozvíjí dovednost vhodně a správ-
ně formulovat otázku. 

 TIP:  Lze se žáků dotázat, kdy a proč je vhod-
né pokládat otázky, na které ti druzí odpovída-
jí ANO/NE. Žáci mohou uvádět příklady otázek, 
které jim pokládají rodiče a oni na ně odpovídají 
pouze jednoslovně ANO/NE. Co se jim na těchto 
otázkách/odpovědích líbí/nelíbí?

17  Připomeneme, že žákům pomohou slova vlevo, 
vpravo, nahoře, dole. Rozvoj vzájemného naslouchání 
a seberefl exe.

18  Zařazujeme podle aktuální situace ve třídě, viz 
s. 10.

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
HRACÍ KOSTKA (ROZVOJ VYJADŘOVÁNÍ, PROCVIČO-
VÁNÍ DRUHŮ VĚT): Na větší hrací kostku nalepíme in-
terpunkční znaménka. Žáci házejí kostkou a vytvářejí 
věty podle toho, jaké znaménko jim padlo. Podle T. Ko-

tena (s. 68).

ROZSTŘÍHANÁ VĚTA (ROZVOJ VYJADŘOVÁNÍ, SLOVO-
SLED): Soutěž v sestavování věty rozstříhané na slova. 
Pro druhý ročník je vhodné za posledním slovem napsat 
na kartičce znaménko a první slovo ve větě s velkým pís-
menem. Každou větu je možno pro snadnější orientaci 
napsat jinou barvou. Podle T. Kotena (s. 58).

NA SPISOVATELE (SLOVNÍ ZÁSOBA, ROZVOJ VYJADŘO-
VÁNÍ, TVOŘIVOST): Žáci tvoří větu ze slov začínajících 
písmeny v řadě za sebou. Např. Č K Š L – Červená kar-

kulka šla lesem. Podle T. Kotena (s. 73).

 12–15  PRACOVNÍ SEŠIT
5  Všechny věty rozkazovací a přací mohou mít na 

konci tečku i vykřičník. Diskutujeme se žáky o rozdí-
lech. Pro názornost lze věty napsat na lístky a žáci mo-
hou následně slova rozstříhat; lze procvičovat i skládání 
slov. 

6  Určeno pro práci ve dvojici. 

7  Dotazujeme se, jaké další úkoly žáci dostávají od 
tatínka, sourozence, jak jim to jiní lidé připomínají. Jaké 
úkoly, jakým způsobem oni sami někomu zadávají 
a proč? 

8  Můžeme chtít označit druhy vět, hovořit o dalších 
dopravních značkách. Diskutujeme se žáky o tom, co 
značky vyjadřují. 

9  Využijeme k diskusi na téma Bezpečná jízda na 

kole.

Další materiály a podporu naleznete na

  fred.fraus.cz, 

  skolasnadhledem.cz, 

  v interaktivní učebnici Flexibooks.
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