
Český jazyk        
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

Čtení a literatura

čtu plynule

rozumím textu

převyprávím text

vyhledám klíčové slovo, informaci

Zajímám se o význam neznámých 
slov

čtu

denně: potichu/nahlas

pouze zadané texty

knihy si vybírám sám

prezentuji knihu 

recituji 

Slohová a 
komunikační 

výchova

mluvený a psaný projev

rozsah

dodržení tématu 

vhodný výběr slov

smysluplnost

hygiena psaní – sezení, úchop 
pera

správné tvary písmen, úprava

odstavce

osnova

interpunkční znaménka

v mluveném projevu užívám 
přiměřenou hlasitost, tempo, 

artikulaci, navazuje oční kontakt, 
řeč těla

spisovný jazyk a pravopis



Originalita práce

Jazyková výchova: gramatika (pravopis, tvarosloví, 
skladba)

pravidla pochopím ve škole

procvičuji na DÚ

využívám doučování (učitele, 
rodiče, spolužák, další osoby)

samostatně vyhledávám další 
zdroje procvičování (tištěné, 

elektronické)

Matematika a její aplikace  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

  žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

Numerace čtení a zápis čísel         

 orientace na číselné ose         

 porovnávání čísel         

 zaokrouhlování         

Početní operace pamětné         

 písemné         

Slovní úlohy porozumění         

 zápis         

 výpočet         



 odpověď         

Geometrie v rovině a 
prostoru základní pojmy a vzorečky         

 konstrukce         

Závislosti, vztahy, práce s 
daty jednotky a jejich převody         

 tabulky, schémata, grafy - čtení, tvoření         

         

Prvouka 1. ČTVRTLETÍ 2. ČTVRTLETÍ 3. ČTVRTLETÍ 4. ČTVRTLETÍ

ŽÁK UČITEL ŽÁK UČITEL ŽÁK UČITEL ŽÁK UČITEL

ZAPOJENÍ 
 V  

HODINĚ

hlásím se k tématu

pokládám otázky

pracuji dle zadání

doplňuji zajímavosti 
 (připravím si informace navíc)

VYJADŘOVÁNÍ

nebojím se vyjádřit svůj názor

názor vyjadřuji kultivovaně

naslouchám ostatním a toleruji 
jejich názory 

mluvím spisovně

úprava sešitu



ZNALOSTI,  
DOVEDNOSTI

pracuji s textem

zvládnu přečíst text

svými slovy jej 
převyprávím

zvládnu vybrat 
důležité  
informace

připravím se na ověřování 
znalostí  (testy, 
zkoušení...)

SKUPINOVÁ 
PRÁCE, 

PROJEKT

spolupracuji se 
spolužákem  na 
daném úkolu

práci splním v daném termínu

PRÁCE S 
MAPOU

orientuji se v plánech, mapě 
ČR, okolí

orientuji se ve světových 
stranách

Výtvarná výchova
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

nošení pomůcek         

příprava a úklid pracovního místa         

aktivní a samostatná práce         

skupinová práce         

chování v hodině         

Originalita práce



ČSP (1. a 2. třída)
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

Pracovní oblečení a pomůcky         

Použití a úklid nářadí a pomůcek         

Pěstitelské činnosti         

Práce s materiálem         

Aktivní a samostatná práce         

Práce ve skupině         

Chování v hodině         

Tělesná výchova 1. a 2. třída
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

Cvičební úbor         

atletika         

gymnastika         

Sportovní hry         

Míčové hry         

Rozcvička         

Školní desetiboj         

Chování v hodině         



Jméno: …………………………………………… 

Třída: ………………. 

Ročník: ………………. 

   Hudební výchova
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

žák učitel žák učitel žák učitel žák učitel

Zpěv a tvorba 
hudebních doprovodů

aktivně zpívám

hraji na hudební nástroj

vytvořím jednoduchý hudební doprovod písně

zpívám na besídkách a akcích školy

Poslech pozorně poslouchám nahrávku

analyzuji hudební skladbu

poslouchám hudbu ve volném čase

Rytmizace a pohybové 
hry

napodobím rytmus a pohyb

improvizuji

respektuji pravidla pohybových her

Hudební nauka a 
hudební historie

aktivně používám notový záznam

rozeznám hudební formy a žánry



Obecná doporučení ke zlepšování se: 
Pamatuji si učivo z hodiny 

Poradí mi spolužák/učitel 

Poradí mi rodič 

Připravuji se doma pravidelně každý den, píšu domácí úkoly 

Učím se doma z učebnice/sešitu 

Používám online procvičování/výuková CD/youtube 

Používám pomůcky – počitadlo, přehledy učiva, kartičky, slovník 

Požádám o speciální domácí cvičení, používám vlastní pracovní sešit 

Využívám doučování 


