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Název školy ZŠ a MŠ Brno, K řenová 21  
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3691, Dobrá šance pro d ěti  
Číslo a název šablony 
klíčové aktivity 

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační 

gramotnosti 

 Seznam témat 

 
označení Název materiálu Stručná anotace Jméno autora 

VY_12_Inovace_Ko01 Počáteční čtení se souhláskami M, T, 
J, L 

Počáteční hláska ve slově, čtení slabik 
a slov 

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko02 Procvičení souhlásek S, V. Počáteční hláska ve slově a slabiky Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko03 Počáteční čtení – souhlásky M, T, J, 

L, S, V, N, P. 
Počáteční hláska ve slově, čtení slabik 
a slov 

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko04 Počáteční čtení se zaměřením na S, 
V, N, P, K. 

Počáteční hláska ve slově, čtení slabik 
a slov 

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko05 Čtení se zaměřením na hlásky K a Z. Čtení slabik, slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko06 Hlásky M, T, J, L, S, V, N, P, K, Z, D.  Čtení slabik, slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko07 Kouzelná písmenka M-D. Loto – obrázky a hledání počáteční 

hlásky, slabiky nebo celého slova 
Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko08 Čtení se zaměřením na R. Čtení slabik a slov – analýza a syntéza Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko09 Čtení se zaměřením na C. Čtení slabik, slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko10 Čtení se zaměřením na hlásky B a H. Čtení slabik, slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko11 Čtení dvojhlásek AU a OU. Čtení slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko12 Čtení se zaměřením na CH Čtení slabik, slov a vět – vnímání textu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko13 Člověk a spolužáci Prezentace – vypadáme různě, ale 

v jádru jsme stejní 
Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko14 Lidské tělo a péče o něj Části lidského těla a obličeje, hygiena Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko15 Zdravá výživa Jídlo – slovní zásoba, seznámení, co je 

zdravé a vhodné k jídlu během dne 
Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko16 Nemoc a úraz – prezentace. Prezentace – rozdíl mezi nemocí a 
úrazem, prevence, pomoc 

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko17 Nemoc a úraz – prac. list Prac.l. – nemoc a úraz, zdravá výživa, 
hygiena, pomoc  

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko18 Základní informace o jaře. Jarní měsíce, květiny, mláďata Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko19 Na jaře – jarní květiny Prezentace – počasí, vhodné oblečení, 

květiny, mláďata 
Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko20 Na jaře - opakování Prac.l. – jarní měsíce, vhodné oblečení, 
květiny, mláďata 

Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko21 Orientace s čase – den a týden Fáze dne, dny v týdnu Kohoutová 
VY_12_Inovace_Ko22 Orientace v čase – měsíce a roční 

doby 
Měsíce v roce, roční období Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko23 Orientace v čase – den, týden - 
opakování 

Prac.l. – fáze dne, dny v týdnu Kohoutová 

VY_12_Inovace_Ko24 Orientace v čase – roční období, 
měsíce - opakování 

Prac.l. – měsíce v roce, roční období Kohoutová 

 
 

 
 


