
Speciální třída VII. SL - Lovosice 

1. ročník 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 
ČJ ČT – čtení obrázků zleva doprava, vyhledávání obrázků, 

vyhledávání a čtení písmenek A, a I, i 
PS- uvolňovací cviky 
ŘV- říkanky, básničky, poslouchání písniček a básniček 

M Pojmy malý, velký, hodně, málo, více, méně 
Číslo 1, 2 – přiřazování 
Geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh 

PRV Poznávání ovoce, zeleniny 
Zvířata – domácí, v lese 
Zdraví – ochrana, nemoci 
Rodina – vztahy v rodině 

VÝCHOVY TV – lehké cvičení dle možností 
VV+PV – kreslení, vybarvování omalovánek, stříhání, lepení 
HV – zpívání, poslech písniček, vytleskávání 
Doporučuji – číst dětem každý den pohádku, povídat si 
s nimi, hrát společenské a slovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 
ČJ ČT – čtení obrázků zleva doprava, vyhledávání obrázků, 

vyhledávání a čtení písmenek A, a I, i, E, e, O, o, U, u, M, m 
Slabiky – ma, me, mi, mo, mu, 
PS- uvolňovací cviky, velká tiskací písmena A, E, I, O, U, M  
ŘV- říkanky, básničky, poslouchání písniček a básniček 

M Pojmy malý, velký, hodně, málo, více, méně 
Číslo 1, 2, 3 – přiřazování 
Geometrické tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh 

PRV Roční období, dny v týdnu 
Zvířata – domácí, v lese 
Zdraví – ochrana, nemoci 
Rodina – vztahy v rodině 

VÝCHOVY TV – lehké cvičení dle možností 
VV+PV – kreslení, vybarvování omalovánek, stříhání, lepení 
HV – zpívání, poslech písniček, vytleskávání 
Doporučuji – číst dětem každý den pohádku, povídat si 
s nimi, hrát společenské a slovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. ročník 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 
ČJ ČT- vhodný výběr dětské knížky + čtení s porozuměním  

PS – opisování nadpisů, kdy se píše velké písmeno, přepis 
básně, psaní vlastních jmen a příjmení 
ŘV – dětské časopisy, poslech pohádek a říkanek  

M Sčítání a odčítání jednociferného čísla do 100 
Manipulace s penězi 
Geometrické tvary 

PŘ Lidské tělo – popis 
Zvířata, rostliny 
Zdraví a jeho ochrana 

VL Naše vlast – hlavní město, prezident, státní symboly 
Zajímavosti v regionu 
Sousední státy 

VÝCHOVY TV – lehké cvičení dle možností 
VV+PV – kreslení, vybarvování omalovánek, stříhání, lepení 
HV – zpívání, poslech písniček, vytleskávání 
VZ – mezilidské vztahy – rodina, vrstevníci 

- bezpečná komunikace 
- správná výživa, zdraví a jeho ochrana 

Doporučuji – číst dětem každý den pohádku, povídat si 
s nimi, hrát společenské a slovní hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     10. ročník 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 
ČJ ČT- vhodný výběr dětské knížky + čtení s porozuměním  

PS – opisování nadpisů, kdy se píše velké písmeno, přepis 
básně, psaní vlastních jmen a příjmení 
ŘV – dětské časopisy, poslech pohádek a říkanek 

M Sčítání a odčítání jednociferného čísla do 100 
Manipulace s penězi 
Geometrické tvary 

PŘ Lidské tělo – popis 
Zvířata, rostliny 
Zdraví a jeho ochrana 

VL Naše vlast – hlavní město, prezident, státní symboly 
Zajímavosti v regionu 
Sousední státy 

VÝCHOVY TV – lehké cvičení dle možností 
VV+PV – kreslení, vybarvování omalovánek, stříhání, lepení 
HV – zpívání, poslech písniček, vytleskávání 
VZ – mezilidské vztahy – rodina, vrstevníci 

- bezpečná komunikace 
- správná výživa, zdraví a jeho ochrana 

Doporučuji – číst dětem každý den pohádku, povídat si 
s nimi, hrát společenské a slovní hry 

 


