Růžena Kodýtková šk. rok 2018/2018 třída 1.A
Počet žáků : 24 ( 15 dívek, 9 hochů )
Časová dotace : 20 hodin ( ČJ 9, MA 4, PRV 2, TV 2, VV 1, HV 1, ČSP 1 )
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura – umí vlastními slovy vyjádřit prosbu, poděkovat, omluvit se,
plynule čte jednoduchý text s porozuměním
Čtení – genetická metoda ‐ výuky čtení, hláskování, analýza a syntéza slov
Psaní – hůlkové, později psací písmo
Literatura – básničky, písničky, pohádky, říkanky, rozpočítadla, hádanky
Matematika
Početní operace do 20 bez přechodu 10, porovnávání a řazení čísel,
orientace na číselné ose, základní geometrické tvary a tělesa,
orientace vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, nahoře, dole
Prvouka
Seznámení se školou a jejím prostředím a činnostmi ve škole, orientace v čase,
rozeznávání 4 ročních období a jejich charakteristik, rozšiřování vlastních poznatků
o rodině a jejich příslušnících, orientace v pravidlech silničního provozu
Výtvarná výchova
Zdokonalení dovednosti práce s barvami a různými materiály, dodržování hygienických
a bezpečnostních zásad, rozvoj smyslu pro krásu a vkus
- malba, monotyp, kresba, hra s linií, koláž, frotáž, modelování, plastické vytváření, ilustrace,
prostorové vytváření, dekorativní práce
Člověk a svět práce
Práce podle pokynů, dodržování pravidel bezpečnosti, práce s drobným materiálem,
pěstitelské práce, konstrukční činnosti, příprava pokrmů ‐ stolování
Tělesná výchova
Dodržování domluvených bezpečnostních pravidel a rozvoj svých schopností,
- gymnastika (kotouly, šplh, lavičky
- atletika (běhy, skoky, hody
- sportovní, pohybové a psychomotorické hry
- vybíjená, minikošíková, závodivé hry

Hudební výchova
Osvojování základů správných zásad při zpěvu, rytmizace a melodizace
jednotlivých textů, doprovod zpěvu hrou na tělo a na dětské orffovské nástroje
- ukolébavka, lidová a umělá píseň, hudební hry, pohybové vyjádření hudby, vyjádření
emocionálního zážitku, poslech hudby, taneční hry se zpěvem, pohybová improvizace
Anglický jazyk
V rámci výuky ostatních předmětů prostřednictvím písniček, básniček, her,
základních pokynů a frází
- barvy, čísla do 10, zvířata, školní potřeby, hračky, oblečení, jídlo

