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Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ 

Soubor materiálů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základní školy. Obsahuje materiály 

pro výuku mluvnice a čtení v 1. a 2. ročníku. Materiály jsou většinou určeny k procvičení a 

opakování, k výuce čtení s porozuměním čtenému textu. Některé materiály se dají použít 

k práci na interaktivní tabuli, jiné v papírové podobě jako pracovní listy. 

601 Osmisměrka dě, tě, ně 1. ročník Procvičování slov se slabikami dě, tě, 
ně,vyhledávání v osmisměrce, čtení 
vět. 

602 Krtek  1. ročník Vyřešení tajenky, čtení vět 
s porozuměním, přepis vět 

603 Osmisměrka di, ti, ni 1. ročník Procvičování slov se slabikami di, ti, 
ni, 

604 Pohádky 1. ročník Čtení textu s porozuměním 
přiřazování názvů k pohádkám, 
pohádkové postavy 

605 Pohádky a Večerníčky 1. ročník Porovnávání textu 

606 Báseň Papírové zuby 2. ročník Křížovka, orientace v textu, recitace, 
přepis 

607 Bajka O vráně a sýru 2. ročník Seznámení s bajkou, čtení 
s porozuměním, práce s textem, 
rýmy 

608 Kocourkov 2. ročník  Orientace v textu formou křížovky 

609 Slova nadřazená, 
podřazená 

2. ročník Procvičování nadřazených, 
podřazených slov 

610 Báseň  Děťátko  spí 2. ročník Rozbor básně, recitace 

611 Krátké, dlouhé slabiky 2. ročník Procvičování dlouhých a krátkých 
slabik 

612 Dělení slov na slabiky 2. ročník Dělení slov podle počtu slabik 

613 Pracovní list u, ú, ů 2. ročník Doplňování  u,ú,ů do slov - 
procvičování 

614 Pracovní list Živá abeceda 1. ročník Procvičování slabik, písmen 

615 Měkké, tvrdé souhlásky 2. ročník Doplňování y, i do slov - 
procvičování 

616 Měkké, tvrdé souhlásky 2. ročník Procvičování, doplňování y, i do slov 

617 Kocour Modroočko 2. ročník Autor, ilustrátor, orientace v textu, 
doplňování vět 

618 Expedice do hor 2. ročník Procvičování měkkých a tvrdých 
souhlásek, řazení slov podle 
abecedy 

619 Pohádky 2. ročník Křížovka s opakováním probraných 
jevů v ČJ 2. ročník 

620 Osmisměrka - Večerníčky 2. ročník Vyhledávání pohádkových postav 



 

 

 

 

 


