
Ročník Předmět Téma, znalosti, dovednosti 

1. ročník Český jazyk 1. Poznává písmena abecedy 
2. Píše správné tvary písmen a číslic 
3. Čte texty přiměřené věku 
4. Zná základy pravopisu – věta, znaménka za větami, 

pořádek slov ve větě 
 

 Matematika 1. Čte a píše čísla 0-20 
2. Sčítá a odčítá do 20 bez přechodu 10 
3. Řeší jednoduché slovní úlohy 
4. Rozlišuje a pojmenovává geometrické útvary – 

trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 
5. Používá vztah rovnosti a nerovnosti 
6. Orientuje se v pojmech vlevo, vpravo, před, za, nahoře, 

dole 

 Prvouka 1. Pojmenuje dny v týdnu 
2. Zná roční období a změny v přírodě     podle ročních 

období 
3. Rozlišuje role rodinných příslušníků 
4. Zná základní hygienické a režimové návyky 
5. Rozlišuje základní přírodniny – ovoce, zelenina; strom, 

keř; domácí zvířata 

2. ročník Český jazyk 1. Plynulé čtení jednoduchých vět 
2. Psaní  y – i po tvrdých – měkkých souhláskách 
3. Párové souhlásky na konci slov 
4. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
5. Párové souhlásky 

 Matematika 1. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10 
2. Příklady se závorkami 
3. Počítání do 100 po desítkách, po jedné 
4. Sčítání a odčítání desítek 
5. Sčítání a odčítání do 100 
6. Řešení slovních úloh 
7. Úsečka, přímka 

 Prvouka 1. Domov a škola 
2. Podzim 
3. Ovoce a zelenina 
4. Zima 
5. Lidské tělo, smysly 
6. Kalendář, hodiny 
7. Jaro 
8. Domácí zvířata 
9. Rozmanitost přírody na louce, na poli, v lese 
10. Léto 

3. ročník Český jazyk 1. Plynulé čtení vět a souvětí 
2. Párové souhlásky uvnitř slov 
3. Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z 
4. Podstatná jména (rod, číslo) 
5. Slovesa 
6. Reprodukce textu 

 Matematika 1. Sčítání a odčítání do 100 



2. Násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

3. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel z paměti a písemně 

4. Sčítání a odčítání do 1000 

5. Písemné sčítání a odčítání do 1000 

6. Řešení slovních úloh 

7. Úsečka, polopřímka, trojúhelník, kružnice, kruh 

 Prvouka 1. Rodina, škola 

2. Naše vlast 

3. Orientace v čase 

4. Slunce a Země 

5. Rostliny, houby, živočichové 

6. Lidské tělo 

4. ročník Český jazyk 1. význam slov 

2. stavba slova 

3. mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, 

vzor) 

4. mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) 

5. stavba věty – věta jednoduchá – souvětí 

 Matematika 1. sčítání a odčítání v oboru do 10 000 (pamětné i písemné) 

2. písemné násobení a dělení jednociferným číslem v oboru 

do 10 000 

3. zaokrouhlování čísel v oboru do 10 000 

4. rýsování  : přímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, 

různoběžky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice 

5. výpočty obvodů : čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

 Přírodověda 1. rostliny – stromy, byliny 

2. živočichové – obratlovci (domácí, volně žijící), bezobratlí 

3. Země – denní doby, roční období, světové strany 

4. neživá příroda – voda, vzduch, horniny 

 Vlastivěda 1. mapy – světové strany 

2. naše vlast – současnost (hlavní město, sousední státy, 

řízení společnosti, státní symboly) 

3. naše vlast – minulost (Velká Morava, Karel IV., Rudolf II., 

J.A. Komenský) 

5. ročník Český jazyk 1. mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, 

vzor) 

2. mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob) 

3. druhy přídavných jmen 

4. shoda přísudku s podmětem 

5. skladba – základní větné členy 

6. věta jednoduchá 



7. souvětí 

 Matematika 1. sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000 (pamětné i 

písemné) 

2. písemné násobení a dělení jedno a dvouciferným číslem 

v oboru do 1 000 000 

3. zaokrouhlování v oboru do 1 000 000 

4. rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice 

5. výpočty obvodů a obsahů rovinných obrazců 

6. geometrická tělesa 

 Přírodověda 1. třídění organismů 

2. vesmír 

3. sluneční soustava 

4. Země (zemská přitažlivost, vzdušný obal, podnebné pásy) 

5. lidský organismus (stavba těla člověka) 

6. technika (jednoduché stroje, síla, energie) 

 Vlastivěda 1. naše vlast – historie – období od Marie Terezie přes 

světové války až po sametovou revoluci a současnost 

(vznik ČR) 

2. naše vlast – současnost – cestování po mapě ČR  

3. důležitá města 

4. pohoří, nížiny 

5. zajímavá místa pro turistiku 

6. vodstvo 

 
 


