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Označení materiálu VY_32_INOVACE_0401  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene M, m 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák pojmenovává obrázky, poznává, vyhledává, vyznačuje, doplňuje M, 
rozvíjí jemnou motoriku, rozšiřuje slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene M, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech), zrakové 
vnímání (orientace v řádku/sloupci, vlevo/vpravo), zrakovou paměť 
(vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza slov).  
25 minut 

Použité zdroje 

 
 [1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 18] vlastní tvorba autora 
 [4] http://www.clker.com/clipart-10436.html 
 [6] http://www.clker.com/clipart-6967.html 
 [7] http://www.clker.com/clipart-6488.html 
 [8] http://www.clker.com/clipart--hair-bow-line-art.html 
 [9] http://www.clker.com/clipart-26558.html 
 [11] http://www.clker.com/clipart-11741.html 
 [14] http://www.clker.com/clipart-empty-bowl-1.html 
 [15] http://www.clker.com/clipart-simple-raspberry.html 
 [16]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=1#ai:MC900012890| 
[17] http://www.clker.com/clipart-cartoon-house-2.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0402  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene A, a 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 



 

Cíl dle ŠVP 

Žák pojmenovává obrázky, poznává, vyhledává, vyznačuje, doplňuje A, 
vytleskává, určuje počet slabik, rozvíjí jemnou motoriku, rozšiřuje slovní 
zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene A, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech, rozdělování slov 
na slabiky vytleskáváním), zrakové vnímání (orientace v řádku/ sloupci, vlevo 
/vpravo), zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť 
(analýza a syntéza slov).   
25 minut  

Použité zdroje 

 
[1] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=ananas&ex=2 
[2]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=avok%C3%A1do&ex=1#ai:MC900088256| 
[3] http://www.clker.com/clipart-12199.html  
[4] http://www.clker.com/clipart-15943.html  
[5]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=auto&ex=2#pg:7|  
[6]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=72  
[7, 8, 9, 10, 11, 12,13] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0403  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene L, l 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák pojmenovává obrázky, vyhledává, vyznačuje a rozlišuje písmena, hláskuje 
slova, rozvíjí jemnou motoriku. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene L, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech), sluchovou 
paměť (analýza a syntéza slov), zrakové vnímání (orientace v prostoru) a 
paměť (vyhledávání stejných tvarů), rozšiřují slovní zásobu. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-11447.html 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=6 
[3, 8, 9, 10, 11, 12 ] vlastní tvorba autora 
[4]http://www.clker.com/clipart-162861.html 
[5]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=maliny&ex=1#ai:MC900413352| 
[6] http://www.clker.com/clipart-11791.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-9347.html 
[13] http://www.clker.com/clipart-jet-plane.html 



 

[14]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 
[15] http://www.clker.com/clipart-14508.html 
[16] http://www.clker.com/clipart-bed-8.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-11746.html 
[18]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=st%C5%AFl&ex=1#ai:MC900307777| 
[19] http://www.clker.com/clipart-tree-7.html 
[20] http://www.clker.com/clipart-king-cartoon.html 
[21] http://www.clker.com/clipart-6488.html 
[22] http://www.clker.com/clipart-4052.html 
[23] http://www.clker.com/clipart-26414.html 
[24] http://www.clker.com/clipart-courage.html 
[25] http://www.clker.com/clipart-12134.html 
[26] http://www.clker.com/clipart-3351.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0404  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene E, e 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák pojmenovává obrázky, vyhledává, vyznačuje, doplňuje písmena, určuje 
počet slabik, orientuje se v prostoru, rozvíjí slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene E, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech, rozdělování slov 
na slabiky vytleskáváním), zrakové vnímání (orientace vlevo /vpravo), 
zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1, 2, 3, 4] vlastní tvorba autora 
[5] http://www.clker.com/clipart-12168.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-12166.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-12226.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-12209.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-12200.html 
[10]http://www.clker.com/clipart-12218.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-87532.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0405  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene S, s 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák pojmenovává obrázky, vyznačuje, určuje počet slabik, rozlišuje písmena, 
vyhledává shodné věci, procvičuje správnou výslovnost. 



 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene S, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání ( hlásky ve slovech, rozdělování slov na 
slabiky vytleskáváním), zrakové vnímání a paměť (vyhledávání stejných tvarů), 
sluchovou paměť, správnou výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-open-journal.html 
[2] http://www.clker.com/clipart-3442.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-30066.html 
[4] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=osel&ex=1 
[5] http://www.clker.com/clipart-10651.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-9370.html 
[7]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dnice&ex=1#pg:4| 
[8] vlastní tvorba autora 
[9] http://www.clker.com/clipart-43675.html 
[10]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=13 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0406  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene O, o 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žák pojmenovává obrázky, vyhledává nové písmeno, určuje počet slabik, 
orientuje se v prostoru, čte a rozlišuje písmena, hláskuje slova, procvičuje 
správnou výslovnost, rozšiřuje slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene O, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech, rozdělování slov na 
slabiky vytleskáváním), zrakové vnímání (orientace v řádku/ sloupci, vlevo 
/vpravo), zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť 
(analýza a syntéza slov). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=osel&ex=1# 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=5 
[3] http://www.clker.com/clipart-12230.html 
[4]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=39 
[5] http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3 
[6]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=65 
[7]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=22 
[8, 9, 10, 11,12] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0407  



 

Název materiálu Vyvození hlásky a písmene P, p 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 
Cíl dle ŠVP Žák pojmenovává obrázky, hláskuje slova, rozlišuje a doplňuje písmena. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene P, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech, zrakovou paměť 
(vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza slov). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-3163.html 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=20 
[3]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=13 
[4] http://www.clker.com/clipart-15526.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-240600.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-3464.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-gray-hen.html 
[8, 9, 13, 14, 15, 18 ]  vlastní tvorba autora 
[10] http://www.clker.com/clipart-11873.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-13248.html 
[12]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=17 
http://www.clker.com/clipart-leaf-39.html 
[16] http://www.clker.com/clipart-187531.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-1981.html 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0408  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene U, u 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyznačuje písmeno, pojmenovává obrázky, doplňuje písmena, rozvíjí 
jemnou motoriku, rozšiřuje slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

 Pracovní list slouží k vyvození písmene U, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech, zrakovou paměť 
(vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza slov). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=165 
[2] http://www.clker.com/clipart-11547.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-3348.html 
[4,8,11, 14, 15] vlastní tvorba autora 
[5] http://www.clker.com/clipart-15409.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-6927.html 



 

[7] http://www.clker.com/clipart-4337.html 
[9]http://www.clker.com/clipart-colored-tulip.html 
[10]http://www.clker.com/clipart-butterfly-outline.html 
[12]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFm&ex=1#pg:14| 
[13]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=8 
[16] http://www.clker.com/clipart-2195.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-my-lips.html 
[18]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=h%C5%AFl&ex=1#ai:MC900340434| 
[19]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=s%C5%AFl&ex=1#ai:MC900112868| 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0409  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene I, i 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák pojmenovává obrázky, vyhledává nové písmeno, orientuje se v prostoru, 
spojuje slova, doplňuje a rozlišuje probraná písmena, rozvíjí jemnou motoriku. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene I, které je podpořeno obrázky, 
napsanými slovy a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení 
pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (první hláska ve slovech), zrakové vnímání 
(před/za), zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť 
(analýza a syntéza slov). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=injekce&ex=1#ai:MC900340422| 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=40 
[3]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=indi%C3%A1n&ex=1#ai:MC900355919| 
[4]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=igl%C3%BA&ex=1#ai:MC900029988| 
[5] http://www.clker.com/clipart-12190.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-2933.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-fox-sitting.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-1996.html 
[9]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=80 
[10] http://www.clker.com/clipart-11873.html 
[11]  http://www.clker.com/clipart-6249.html 
[12]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=5 
[13] http://www.clker.com/clipart-165762.html 
[14] http://www.clker.com/clipart-3889.html 
[15] http://www.clker.com/clipart-gray-hen.html 



 

[16] http://www.clker.com/clipart-rooster.html 
[17]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=m%C3%AD%C4%8D&ex=1#ai:MP900404938| 
[18]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=auto&ex=1#ai:MC900426056| 
[19]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| 
[20]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=list&ex=1#ai:MC900441850| 
[21]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Depice&ex=1#ai:MC900352129| 
[22]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=zima&ex=1#ai:MC900090392| 
[23] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0410  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene T, t 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyznačuje nové písmeno, rozlišuje, doplňuje a píše písmena, rozšiřuje 
slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene T, které je podpořeno básničkou, 
obrázky. Cvičení pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech), 
zrakové vnímání a zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou 
paměť (analýza a syntéza slov, básnička) a procvičují správnou výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-6972.html 
[2]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=traktor&ex=1#ai:MC900326720| 
[3]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=trumpeta&ex=1#ai:MC900305299| 
[4] http://www.clker.com/clipart-2530.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-155088.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-2026.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-15152.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-12576.html 
[9]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=bota&ex=1#ai:MC900335745| 
[10, 11, básnička] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0411  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene J, j 
Ročník 1. 



 

Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žák vyhledává nové písmeno, spojuje obrázky začínající stejnou hláskou, tvoří 
slabiky, vyhledává a vybarvuje slova, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí jemnou 
motoriku. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene J, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Procvičuje   
probraná písmena. Cvičení pomáhají rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve 
slovech), zrakové vnímání a zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), 
sluchovou paměť (analýza a syntéza slov, básnička), procvičují správnou 
výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-24015.html 
[2] http://www.clker.com/clipart-4010.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-14184.html 
[4] http://www.clker.com/clipart-10193.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-6896.html 
[6]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=slon&ex=2#ai:MC900301302| 
[7] http://www.clker.com/clipart-4455.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-3321.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-2900.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-10057.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-4053.html 
[12, básnička] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0412 
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene N, n 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák označuje a určuje správný počet nového písmena, hláskuje a třídí slova, čte i 
rozlišuje zrakově podobná písmena, rozšiřuje slovní zásobu   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene N, které je podpořeno obrázky, básničkou 
a různými úkoly k procvičení nového písmene.  Cvičení pomáhají procvičovat 
zrakově podobná a obtížná písmena. Rozvíjí sluchové vnímání (hlásky ve 
slovech), zrakové vnímání a zrakovou paměť (vyhledávání stejných tvarů), 
sluchovou paměť (analýza a syntéza slov, básnička), procvičují správnou 
výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-11338.html 
[2] http://www.clker.com/clipart-nose.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-2545.html 
[4]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=110 



 

[6] http://www.clker.com/clipart-6983.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-candy-outline.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-10111.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-pineapple-1.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-4039.html 
[12]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=304 
[13] http://www.clker.com/clipart-13386.html 
[14] http://www.clker.com/clipart-13386.html 
[16] http://www.clker.com/clipart-14011.html 
[5, 10, 15, 17, básnička] vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0413  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene V, v 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyznačuje písmeno, vybarvuje správný počet, hláskuje a vyhledává nové 
písmeno, skládá a píše slova, rozšiřuje slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene V, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech), zrakové vnímání a zrakovou 
paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza 
slov, básnička), procvičují správnou výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=s%C5%AFl&ex=1#ai:MC900112868| 
[3] http://www.clker.com/clipart-4396.html 
[4] http://www.clker.com/clipart-4400.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-4399.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-28746.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-4048.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-cutlery-8.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-11673.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-24463.html 
[11]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=lampa&ex=1#ai:MC900350018| 
[12] http://www.clker.com/clipart-10122.html 
[13] http://www.clker.com/clipart-28921.html 
[2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, básnička]  vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0414  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene Z, z 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 



 

Cíl dle ŠVP 

Žák označuje a určuje správný počet nového písmena, procvičuje tiskací a 
psací podobu písmen, skládá slabiky, rozlišuje podobná písmena, vystřihuje a 
skládá obrázek, rozvíjí jemnou motoriku, rozšiřuje slovní zásobu.  

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene Z, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech), zrakové vnímání a zrakovou 
paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza 
slov, básnička), procvičují správnou výslovnost.  
25 minut 

Použité zdroje 

[1]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=led&ex=1#ai:MC900232985| 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=8 
[3] http://www.clker.com/clipart-snowflake-9.html 
[4] http://www.clker.com/clipart-book-open.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-3452.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-mouth-and-teeth.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-owl-1.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-193944.html 
[9]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 
[10] http://www.clker.com/clipart-cabbage-mon-petit.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-11353.html 
[12] http://www.clker.com/clipart-4410.html 
[13] http://www.clker.com/clipart-match-burning.html 
[14] http://www.clker.com/clipart-hare.html 
básnička  - vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0415  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene D, d 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žák označuje a určuje správný počet nového písmena, vyhledává a 
vysvětluje, co nepatří do řádku, rozlišuje zrakově podobná písmena, doplňuje 
písmena, rozšiřuje slovní zásobu.   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene D, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
procvičovat tvarově podobná písmena. Rozvíjí sluchové vnímání (hlásky ve 
slovech), zrakové vnímání a paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou 
paměť (analýza a syntéza slov, básnička). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-sad-3.html 
[2]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=zub&ex=1#ai:MC900434821| 



 

[3]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=studen%C3%BD&ex=2#ai:MC900019929| 
[4] http://www.clker.com/clipart-11251.html 
[5]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=tulip%C3%A1n&ex=1#ai:MC900436863| 
[6]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=delf%C3%ADn&ex=1# 
[7]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=pad%C3%A1k&ex=1#ai:MC900230568| 
[8]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=traktor&ex=1#ai:MC900326720| 
[9]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=%C5%BEidle&ex=1#ai:MC900038668| 
[10]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=d%C5%AFm&ex=1#ai:MC900311330| 
[11]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=pytel&ex=1#ai:MC900352182| 
[12]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=postel&ex=1#ai:MC900215177| 
[13]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=tu%C5%BEka&ex=1#ai:MC900371068| 
[14]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=dudl%C3%ADk&ex=1#ai:MC900335549| 
[15]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=jetel&ex=1#ai:MC900123161| 
[16] http://www.clker.com/clipart-12793.html  
[17] http://www.clker.com/clipart-10524.html 
[18] http://www.clker.com/clipart-26965.html 
básnička – vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0416  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene K, k 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyznačuje nové písmeno, hláskuje a spojuje slova, vyhledává náslovné 
slabiky, doplňuje písmena, popisuje obrázek, rozšiřuje slovní zásobu.   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene K, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech), zrakové vnímání a paměť, 
sluchovou paměť (analýza a syntéza slov, básnička), procvičují správnou 
výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje [1] http://www.clker.com/clipart-7004.html 



 

[2] http://www.clker.com/clipart-pretzel-icon.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-pie-2.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-hunting-knife-1.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-24063.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-chimney-with-snow.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-white-foot-1.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-chick-1.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-11795.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-fish-18.html 
[12] http://www.clker.com/clipart-11451.html 
[13] http://www.clker.com/clipart-daffodil.html 
[14] http://www.clker.com/clipart-red-pants.html 
[15] http://www.clker.com/clipart-30007.html 
[16] http://www.clker.com/clipart-13713.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-wipp-hirzel-coat-of-arms1.html 
[18] http://www.clker.com/clipart-11751.html 
[19] http://www.clker.com/clipart-14356.html 
[20] http://www.clker.com/clipart-blackbird-1.html 
[21] http://www.clker.com/clipart-6882.html 
[22] http://www.clker.com/clipart-clown-4.html 
[4, básnička] vlastní tvorba 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0417  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene R, r 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žák vyhledává a vyznačuje nové písmeno, rozvíjí jemnou motoriku, rozlišuje 
zrakově podobná písmena, určuje náslovné slabiky, píše písmena, rozšiřuje 
slovní zásobu.   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene R, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet jemnou motoriku, sluchové vnímání (hlásky ve slovech), zrakovou 
paměť (vyhledávání stejných tvarů), procvičují správnou výslovnost. 
25 minut  

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-1745.html 
[2] http://www.clker.com/clipart-11832.html 
[3,4] vlastní tvorba autora 
[5] http://www.clker.com/clipart-4229.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-robot-cartoon-.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-1723.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-2943.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-2517.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-138418.html 



 

[11] http://www.clker.com/clipart-piglet.html 
[12]http://www.clker.com/clipart-lettuce.html 
[13]http://www.clker.com/clipart-3159.html 
[14]http://www.clker.com/clipart-worn-out-sweater.html 
[15] http://www.clker.com/clipart-11751.html 
[16]http://www.clker.com/clipart-9627.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-rocket.html 
[18[ http://www.clker.com/clipart-11039.html 
[19] http://www.clker.com/clipart-harebell.html 
básnička – vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0418  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene H, h 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 

Žák vyhledává nové písmeno, pojmenovává hudební nástroje, vyhledává 
shodné obrázky, doplňuje písmena a spojuje obrázky domácích zvířat, 
rozšiřuje slovní zásobu. 

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

 Pracovní list slouží k vyvození písmene H, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet sluchové vnímání (hlásky ve slovech), zrakové vnímání a paměť 
(vyhledávání stejných tvarů), sluchovou paměť (analýza a syntéza slov, 
básnička), procvičují správnou výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-13594.html 
[2] http://www.clker.com/clipart-girl-cartoon-5.html 
[3] http://www.clker.com/clipart-10599.html 
[4] http://www.clker.com/clipart-tree-1.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-4049.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-farm-fence.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-vertical-violin-bow.html 
[8] http://www.clker.com/clipart-vertical-violin.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-drum.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-16121.html 
[12]http://www.clker.com/clipart-13264.html 
[13] vlastní tvorba autora 
[14] http://www.clker.com/clipart-185745.html 
[15] http://www.clker.com/clipart-goose-4.html 
[16] http://www.clker.com/clipart-24063.html 
[17] http://www.clker.com/clipart-220766.html 
[18] http://www.clker.com/clipart-brown-hen.html 
[19]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=koza&ex=2#ai:MC900324474| 



 

[20]http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=ku%C5%99e&e
x=2#ai:MC900404613| 
[21] http://www.clker.com/clipart-150971.html 
[22] http://www.clker.com/clipart-goose-6.html | 
[23] http://www.clker.com/clipart-goat-outline.html 
[24] http://www.clker.com/clipart-160132.html 
[25]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=b%C3%BDk&ex=1#ai:MC900326490| 
[26] http://www.clker.com/clipart-150939.html 
[27]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1va&ex=1#ai:MC900034102| 
[28] http://www.clker.com/clipart-3419.html 
[29] http://www.clker.com/clipart-155086.html 
[30] http://www.clker.com/clipart-6987.html 
[31] http://www.clker.com/clipart-187557.html 
[32] http://www.clker.com/clipart-171427.html 
[33] http://www.clker.com/clipart-187525.html 
[34]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=ko%C4%8Dka&ex=1#ai:MC900383092| 
[35]http://www.clker.com/clipart-40444.html 
básnička – vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0419  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene B, b 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyhledává nové písmeno, rozlišuje zrakově podobná a obtížná písmena, 
doplňuje písmena, rozšiřuje slovní zásobu.   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene B, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
rozvíjet zrakové vnímání a paměť (vyhledávání stejných tvarů), sluchovou 
paměť (analýza a syntéza slov, básnička). 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-7012.html 
[2]http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=136 
[3] http://www.clker.com/clipart-snare-drum.html 
[4] http://www.clker.com/clipart-12210.html 
[7] http://www.clker.com/clipart-salamander.html 
[9] http://www.clker.com/clipart-4149.html 
[10] http://www.clker.com/clipart-177578.html 
[12] http://www.clker.com/clipart-whale-love.html 
[13] http://www.clker.com/clipart-pumpkin-8.html 
[5, 6, 8, 11, 14] vlastní tvorba 



 

básnička – vlastní tvorba autora 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_0420  
Název materiálu Vyvození hlásky a písmene CH, ch 
Ročník 1. 
Předmět Český jazyk 

Cíl dle ŠVP 
Žák vyhledává nové písmeno, skládá slova a doplňuje písmena, vysvětluje 
význam slov, rozšiřuje slovní zásobu.   

Anotace  Pracovní list (možné využít interaktivní tabuli) 

Metodický pokyn 

Pracovní list slouží k vyvození písmene Ch, které je podpořeno obrázky, 
básničkou a různými úkoly k procvičení nového písmene. Cvičení pomáhají 
procvičovat a utvrzovat písmena abecedy, rozvíjí zrakovou a sluchovou 
paměť (analýza a syntéza slov), správnou výslovnost. 
25 minut 

Použité zdroje 

[1] http://www.clker.com/clipart-cottage-5.html 
[2]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=my%C5%A1&ex=2#ai:MC900345794| 
[3]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=ko%C4%8Dka&ex=1#ai:MC900436209| 
[4] http://www.clker.com/clipart-16049.html 
[5] http://www.clker.com/clipart-16050.html 
[6] http://www.clker.com/clipart-3156.html 
[7[ http://www.clker.com/clipart-boy-holding-baloon.html 
[8] http://www.clker.com/search/birthday/4 
[9] vlastní tvorba autora 
[10] http://www.clker.com/clipart-hippo.html 
[11] http://www.clker.com/clipart-2564.html 
[12] http://www.clker.com/clipart-30458.html 
[13]http://office.microsoft.com/cs-
cz/images/results.aspx?qu=kachna&ex=2#ai:MC900359831| 
[14]vlastní tvorba autora 
básnička – vlastní tvorba autora 

 


