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Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM 
Mgr. Dagmar Bydžovská, PaedDr. Eliška Čermáková, Mgr. Iva Divišová, Mgr. Šárka Fingerhutová, Lenka Hamousová,  

Blanka Havelková, Mgr. Alena Hlavová, Mgr. Iva Leblochová, Mgr. Helena Šnoblová  

Název sady DUM Čtenářská gramotnost 

Číslo sady 22 (421 – 440) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_C1-5_421-440 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_C1-5_421 Jarní lidové zvyky Pálení čarodějnic, text a úkoly vycházející z textu 

VY_32_INOVACE_C1-5_422 Čtení s porozuměním Logická úloha vycházející z textu, samostatná práce, kontrola na IA tabuli 

VY_32_INOVACE_C1-5_423 Velikonoce Čtení, odpovědi na otázky, kresba podle návodu, nahrazování obr. slovem 

VY_32_INOVACE_C1-5_424 Mláďata, domácí zvířata Přiřazování slov k obrázku, rychlé postřehování, nahrazování chybných slov 

VY_32_INOVACE_C1-5_425 Seznámení s díly a autory dětských knih Práce s textem – Ferda Mravenec, Polámal se mraveneček, doplň. vhod. slov, ověř.  porozumění  

VY_32_INOVACE_C1-5_426 Seznámení s díly a autory dětských knih Poznávání dětských knih, autorů a hlavních hrdinů, práce s textem, ověř. porozumění přečteného 

VY_32_INOVACE_C1-5_427 Předložky Výběr předložek podle obrázků, doplňování předložek, spojování 

VY_32_INOVACE_C1-5_428 Věta jednoduchá, souvětí Sestavování jednoduchých vět, doplňování spojek, posloupnost děje 

VY_32_INOVACE_C1-5_429 Dášeňka čili život štěněte Seznámení s autorem a s knihou, kvíz, tajenka 

VY_32_INOVACE_C1-5_430 A. Lindgrenová Děti z Bullerbynu Výběr nevhodných slov z textu, doplňování vět, tvorba vět, kvíz 

VY_32_INOVACE_C1-5_431 Velikonoce Pranostiky, doplňování, seznámení se zvyky, básnička, doplňování textu 

VY_32_INOVACE_C1-5_432 M. Macourek, A. Born – Mach a Šebestová Hledání synonym, seznámení s hrdiny, doplňování 

VY_32_INOVACE_C1-5_433 Popis pracovního postupu, čtení s porozuměním Časová posloupnost, doplnění vhodných vět a nadpisu, skládání slov 

VY_32_INOVACE_C1-5_434 Vyprávění, čtení s porozuměním   Dějová posloupnost, doplnění vhodných vět a nadpisu, čtení s obrázky 

VY_32_INOVACE_C1-5_435 Vyprávění, pohádka. Porozumění textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání slov, významy slov a pranostik 

VY_32_INOVACE_C1-5_436 Pohádka o životě v Hranolkově Doplnění pravopisu, čtení s porozuměním, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_C1-5_437 Orientace v textu Čtení textu, vyhledávání informací, odpovědi na otázky, rozvoj myšlení 
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VY_32_INOVACE_C1-5_438 Čtení a tvoření textu Čtení textu, tvorba textu se zadanými slovy, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_C1-5_439 Čtení s porozuměním Doplňování slov do textu 

VY_32_INOVACE_C1-5_440 Čtení s porozuměním, cvičení paměti Čtení textu, odpovědi na otázky, cvičení paměti 
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