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1. English? Czech? 21.9.2012 I. 9/10
Powerpointová prezentace - rozvoj 

sluchového vnímání

vyslovuje foneticky správně 

slova

hello, 

tennis,hotel
pptx

2. Čísla 1 - 10 30.11.2012 I. 9/9
powerpointová hra na procvičení 
čísel  1 - 10

správně vyslovuje čísla do 
10

numbers, 
one, five

pptx

3. Hra 4.1.2013 I. 8/11
hra na procvičování probraného 
učiva

správně vyslovuje čísla do 
10, barvy, školní potřeby

numbers, 
colours, 

book, pen

docx

4. Toys 18.1.2013 I. 9/10
powerpointová prezentace na 
procvičování probraného učiva

vyslovuje správně čísla 1 - 
10, barvy, hračky

numbers, 

colours, 
toys, car

pptx

5. Match toys 25.1.2013 I. 9/6
pracovní list na procvičení učiva - 
hračky, barvy

vyslovuje správně slovní 
zásobu, hračky, čísla, 

pasivní slovní zásoba

numbers, 
colours, 

toys, car

docx

6. Dictation 15.2.2013 I. 9/9 pracovní list ke kontrole učiva
rozumí a pozná probranou 

slovní zásobu

toys, 
numbers, 
colours

docx

7. Which object 21.2.2013 I. 8/9 pracovní list k nácviku části abecedy 
správně vyslovuje část 
abecedy A-L, pojmy vpravo, 

vlevo

right, left, 

apple, ball, 
docx

8. Domino 8.3.2013 I. 9/10
hra na procvičování probraného 

učiva - hračky, tvary, školní potřeby

správně čte a vyslovuje 

probranou slovní zásobu

doll, star, 
circle, 
house

docx

9. Crazy tree 22.3.2013 I. 9/11
powerpointová prezentace na 

zopakování slovní zásoby

správně pojmenuje, čte 

slovní zásobu - clothes

tree, 
clothes, 
dress

pptx



10. Happy birthday 12.4.2013 I. 8/9 hra k procvičování slovní zásoby 
správně vyslovuje slovní 
zásobu - narozeniny

present, 
cake, card

docx

11. Hra 2 26.4.2013 I. 9/11
hrací plán k zopakování širšího 

okruhu učiva

správně vyslovuje slovní 

zásobu - narozeniny, čísla, 
oblečení, barvy

game, 

clothes, 
birthday

docx

12. Alphabet M-Z 10.5.2013 I.  7/10

rozlišuje hlásku a písmeno, vyslovuje 

slova abecedy.  
procvičování sluchového a 

grafického vnímání hlásek a 
písmen 

alphabet, 
zebra,tree,

docx


