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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 
 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

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 PaedDr. Eliška Čermáková 

Název sady DUM Čtení písmen, slabik, slov a vět 

Číslo sady 4 (61 – 80) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_C1-2_61-80 

Kód DUM Téma Obsah 
VY_32_INOVACE_C1-2_61 Písmeno m Čtení písmen, sestavování slabik, čtení slabik, přiřazování obrázků do vět, psaní m  

VY_32_INOVACE_C1-2_62 Písmeno l   Čtení písmen, slabik, čtení slabik v obrázcích, přiřazování obrázků do vět, psaní l 

VY_32_INOVACE_C1-2_63 Písmeno s      Čtení písmen, slabik, čtení slov v obrázcích, přiřazování obrázků do vět, psaní s 

VY_32_INOVACE_C1-2_64 Písmeno p    Čtení písmen, slabik, slov v obrázcích, přiřazování slov do vět, psaní p 

VY_32_INOVACE_C1-2_65 Písmeno t Čtení písmen, slabik ve slovech, čtení slabik v obrázcích, přiřazování slov do vět, psaní t 

VY_32_INOVACE_C1-2_66 Písmeno j Čtení písmen, slabik ve slovech, čtení slabik v obrázcích, přiřazování slov do vět, psaní j 

VY_32_INOVACE_C1-2_67 Samohlásky a souhlásky - m, l, s, p, t, j, n, d, k, r, v  Čtení slov, sestavování slov do vět, práce s větou, luštění křížovky 

VY_32_INOVACE_C1-2_68 
Samohlásky a souhlásky - m, l, s, p, t, j, n, d, k, r, v, z, 
h, š, c,  

Procvičování čtení slov, sestavování slov do vět, opravování nesprávných vět, luštění 
křížovky 

VY_32_INOVACE_C1-2_69 Čtení dvojhlásek au, ou Doplňování dvojhlásek doslov, hledání slov v textu, skládání jednoduchých vět 

VY_32_INOVACE_C1-2_70 Psací písmo - věta Čtení textu psaného psacím písmem, hledání slov, doplň. slov do vět, sestavování slov 

VY_32_INOVACE_C1-2_71 Věta - druhy vět Čtení vět, doplňování písmen a znamének, přiřazování vět podle druhu 

VY_32_INOVACE_C1-2_72 Čtení vět s porozuměním Odstraň. nevhod. slov, doplň. slov do textu, čtení zakrytých vět, sestavování příběhu 

VY_32_INOVACE_C1-2_73 Krátké samohlásky a dvojhlásky Čtení samohlásek, doplňování samohlásek, sestavování slov 

VY_32_INOVACE_C1-2_74 Dlouhé samohlásky Čtení samohlásek, doplňování samohlásek do slov, sestavování slov 

VY_32_INOVACE_C1-2_75 Protikladná slova Přiřazování protikladných slov, nahrazování slov do vět, vybírání vhodných slov 

VY_32_INOVACE_C1-2_76 Tvrdé slabiky Čtení tvrdých slabik, doplňování slabik do slov, luštění čtyřsměrky 
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VY_32_INOVACE_C1-2_77 Měkké slabiky Čtení měkkých slabik, doplňování slabik do slov, luštění čtyřsměrky 

VY_32_INOVACE_C1-2_78 Podstatná jména 
Třídění podstatných jmen podle významu, třídění podstatných jmen podle rodu, 
doplňování podstatných jmen do vět 

VY_32_INOVACE_C1-2_79 Vlastní jména Přiřazování vlastních jmen k obrázkům, označ. písmen ve větách, třídění podst. jmen 

VY_32_INOVACE_C1-2_80 Slovesa 
Doplňování sloves do vět, třídění sloves, vybírání sloves k obrázkům, třídění sloves a 
podstatných jmen 

 

Datum 17. 5. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  


