
Školní vzdělávací program  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

5.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.2. Vyučovací předmět:  PSANÍ 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Psaní vychází ze vzdělávacího oboru  Psaní 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 
Obsahem vzdělávacího předmětu Psaní je postupné rozvíjení grafické dovednosti žáků, jejich jemné 
motoriky současně se stimulací jejich myšlení. Cílem vzdělávacího předmětu Psaní je praktické využívání 
písma v osobním životě žáků i při jejich komunikaci s okolím.   
 

Jedná se o povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až  6. ročníku ve 2   hodinové časové dotaci 
(rozšířeno v 1. a 2. ročníku o  1 hodinu disponibilní časové dotace).  Disponibilní časová dotace je využita 
k rozvíjení  psychických funkcí (zraková a sluchová percepce, hrubá i jemná motorika, prostorová orientace, 
kinesteze…) zaměřujeme se na souhru a součinnost motorického, sluchového a kinetického analyzátoru, 
které jsou nezbytnou součástí  vlastního psaní.  
Na druhém stupni se vyučuje Psaní v 7. až 10 ročníku  ve 2 hodinové dotaci (rozšířeno v 10. ročníku o 1 
hodinu disponibilní časové dotace). Disponibilní časová dotace bude věnována na využívání získaných 
dovedností v praktickém životě. 
 
Vyučování je členěno do bloků, ve kterých se vzájemně prolíná učivo celé vzdělávací oblasti (Čtení, Psaní, 
Řečová výchova a Logopedická péče).    
Výuka je organizována v kmenové třídě ZŠ, popřípadě ve specializovaných učebnách (učebna informatiky, 
jazyková učebna). 
 
Předmět Psaní se opírá také o mezipředmětové vztahy z jiných vzdělávacích oblastí  
 
Ps + Hv – využití melodie, rytmu, tempa dynamiky, rytmizované kreslení podle rytmu říkanek, písniček                 
a zajímavých slovních celků - možnost využití prvků z Metody dobrého startu … 
Ps + Vv – ilustrace, vykreslování, malování, obkreslování, dokreslování, kreslení podle slovní instrukce,  
výroba blahopřání a pozdravů k různým svátkům a výročím .… 
Ps + Pč – manipulační činnosti, procvičování různých úchopů, práce s různými materiály, nástroji, 
konstruktivními stavebnicemi….. 
Ps+ Tv – tělovýchovné chvilky, procvičování hrubé i jemné motoriky, manipulace s náčiním, orientace 
v prostoru, vizuomotorická cvičení, kinestezie … 
Ps+ PrPc – využívání výukových programů, textového editoru, internetu…. 
Ps + Prv, Vu, Př – jazykovou komunikaci (řeč, čtení, psaní) využívat k získávání a upevňování poznatků 
z jednotlivých předmětů 
 -vyplňování pracovních listů, cíleně zaměřených jednoduchých dotazníků, jednoduchých křížovek, ……. 
   
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Psaní směřující k plnění klíčových 
kompetencí 
    
Kompetence k učení (a,b,c, d, e, f, g) 

 přibližujeme žákům psaní jako funkční komunikaci a připravujeme jim ke zpracování materiály, 
které je citově oslovují a podněcují ke spolupráci  

 při nácviku psaní se důsledně snažíme o souhru a součinnost motorického, kinetického                        
a sluchového analyzátoru ( jednotlivé cviky doprovázíme hlasovým projevem) 

 snažíme se o nácvik sdělení,  vyplňování různých údajů písmem psacím, popřípadě hůlkovým 
 snažíme se vytvořit jednoduché postupy k využití počítače pro jednotlivé žáky při komunikaci 

(psaní, kreslení, internet, zábava, …)  
 poukazujeme na možnost využívat psaní v praktickém životě  
 

 
Kompetence k řešení problémů (a, b, c, d, e) 

 aplikujeme sociální učení – nákupy, oslavy svátků… 
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 poukazujeme na možnost využívat psaní  - ke hře, plánování, třídění, organizování času (kalendář 
přírody, počasí, deníky, …) atd. 

 podněcujeme ke spolupracujícímu chování - procvičujeme a opakujeme zvládnuté prvky  v různých 
motivačních obměnách  

 
Kompetence komunikativní ( a, b,c, d,f, g) 

 podněcujeme k psanému projevu či alter. komunikaci 
 klademe důraz na samostatné písemné vyjádření – alespoň jednoslovné 
 zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním prostředí- škola, rodina, domov,  

veřejná místa – obchod, pošta, zdravotnictví … 
 seznamujeme žáky s různými dotazníky, doplňujeme základní identifikační údaje 
 uplatňujeme způsoby neverbální komunikace – pro jednotlivce vytváříme alternativní způsoby 

komunikace 
 umožňujeme  žákům aplikovat získané znalosti z oblasti informační a komunikační technologie     

(s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů) ve všech vzdělávacích oblastech 
celého vzdělávání na druhém stupni ZŠS 

 
Kompetence sociální a personální ( a,  c, d, e) 

 vhodně žáky motivujeme ke spolupracujícímu chování  
 podporujeme vzájemný kontakt mezi žáky z jiných tříd i jednotlivci různých věkových skupin (psaní 

vzkazů, blahopřání, pozvánek…) 
 

Kompetence občanské (a, c, e) 
 poukazujeme na možnost využívat psaní ke hře, plánování, organizování, třídění, pravidelným 

denním záznamům ( počasí, deníky, …) atd  
 individuálně vedeme žáky k možnosti  grafického záznamu popř použití důležitých telefonních čísel 

( policie, lékař….) 
 

Kompetence pracovní (a, b, c, d, e, f, g)  
 používáme srozumitelné a jednotné pokyny, verbalizujeme úkony 
 sled pracovních úkonů rozfázujeme – využíváme názoru – obrázky, popis…. 
 sledujeme pozvolný přechod od jednoduchých grafických prvků, k psaní písmen, slabik, slov a vět 
 postupně zmenšujeme a vymezujeme psací plochu 
 často ověřujeme pochopení instrukce a praktické splnění úkolu 
 zařazujeme časté relaxační chvilky, provádíme hry na rozvoj jemné motoriky, kinetického               

a sluchového analyzátoru 
 umožníme sebekritický náhled na vlastní práci konfrontací s ostatními 
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Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Psaní Ročník: 1. 

Výstupy 1. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

1. období 

žák by měl 

 dodržovat správné držení 
psacího náčiní 

 
 
 
 

 zvládat základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 
 

 zvládat grafomotorická cvičení 
 

 rozvíjení psychomotorických schopností  
 rozvíjení hrubé i  jemné motoriky 
 stimulace grafomotorických funkcí 

o orientace v prostotu 
o pohybová paměť 
o reprodukce souboru pohybů 
o způsob úchopu psacího náčiní 
o pohyblivost ruky 

 nácvik správného sezení i  držení psacího náčiní 
grafomotorická cvičení 

 čmárání,  
 obtisky a dotyky ( prsty, tužka , štětec, …) 
 kroužení 
 horní a dolní oblouky oběma směry (prvky hůlkového písma) 
 horní a dolní oblouky opakovaně 
 vodorovné čáry zleva doprava (prvky hůlkového písma) 
 svislé čáry shora dolů a zdola nahoru (prvky hůlkového písma) 
 smyčky, ovály, vlnovky 
 šikmé čáry na obě strany  ( prvky hůlkového písma) 
  „šikmé čáry na obě strany  -  zuby na pile“ 
 horní a dolní zátrh 
 ostré obraty 
 spojování nacvičených tvarů 

Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 
 
 

 
Hv, Vv a Pč,  Tv, Po,  Prv 
 
OSV  
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 
psychohygiena – pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému 
komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění; 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální 
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Vyučovací předmět: psaní Ročník: 2. 

Výstupy 2. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

1. období 

žák by měl 

 

 dodržovat správné držení 
psacího náčiní  

 zvládat základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 

 vyvodit písmena podle obrázků 
 

 psát některá velká hůlková 
písmena 

 psát a spojovat písmena, tvořit 
slabiky  

 
 

 psát některá malá psací 
písmena  

 

 
 
 
 
grafomotorická cvičení  
psaní velkých hůlkových písmen  

 docvičování prvků hůlkového písma 
 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
  A, I, O, U, E, Y, M, V 
 psaní  slabik velkými hůlkovými písmeny  
 MA, MÁ, MI, MÍ, ME, VA, VÁ, VÁ, VÍ  

 
 
Psaní malých psacích písmen, která se učí číst 

 e, i, m, l 
 slabiky me, mi 

 
Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 
 

  
Hv, Vv a Pč, Tv, Po, Řv, Prv 
 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 
sebepoznávání a 
sebepojetí 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění, 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých 
situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
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Předmět: psaní Ročník: 3. 

Výstupy 3. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

1. období 

žák by měl 

 dodržovat správné držení 
psacího náčiní 

 vyvodit písmena podle obrázků 

 odlišovat délku samohlásek 

 psát některá velká hůlková 
písmena 

 
 
 

 psát a spojovat písmena, tvořit 
slabiky  

 zvládat základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 

grafomotorická cvičení  
psaní velkých hůlkových písmen  

 docvičování prvků hůlkového písma 
 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
  L, S, J 
 psaní  slabik velkými hůlkovými písmeny  
 LA, LE, LI, LO, VA, VE, VI, VO, VU, 

 
Docvičování a psaní  

 malých psacích písmen, která se učí číst 
 e, i, m, l, u, v 
 psaní slabik s procvičenými písmeny  
 me, mi, ma, mu, mo, la, le, li, lo, lu 
 postupný nácvik velkých písmen tvarově podobných 
 O, A, M, 

 
Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 
 
seznamování s textovým editorem – vyhledávání a psaní písmen, slabik a číslic 
   

 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 
sebepoznávání a 
sebepojetí 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění, 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých 
situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým 
editorem – psaní písmen, 
slabik a slov, práce 
s výukovými programy  
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Předmět: psaní  Ročník: 4. 

Výstupy 4. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

2. období 

žák by měl 

 

 

 ovládat psaní hůlkového písma 

 psát slabiky a písmena podle 
diktátu 

 
 

 psát písmena, která umí číst 
 
 

 opisovat a přepisovat slabiky a 
jednoduchá slova 

 

 opsat číslice 
 
 
 

grafomotorická cvičení  
psaní velkých hůlkových písmen  

 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
  T, S, J, P, N, Š, D 
 psaní  slabik a slov velkými hůlkovými písmeny  

 
postupný nácvik písmen  

 V, t, y, s, j, p, n ,  
 psaní slabik s nově procvičenými písmeny 
 psaní písmen podle diktátu 
 psaní jednoduchých slov  
 psaní  otevřených slabik podle diktátu 
 psaní slabik k  „náslovným obrázkům“ 
 psaní číslic 

 
Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 

Práce s  textovým editorem  
 vyhledávání, opis, přepis písmen, slabik, slov a číslic 
   

 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 
sebepoznávání a 
sebepojetí 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění, 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých 
situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým 
editorem – čtení písmen, 
slabik a slov, práce 
s výukovými programy  
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Předmět: psaní Ročník: 5. 

Výstupy 5. roč. Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 

2. období 

žák by měl 

 psát písmena, která umí číst 

 opisovat a přepisovat slabiky a 
jednoduchá slova 

 ovládat psaní hůlkového 
písma 

 
 

 psát slabiky a písmena  
 

 

 psát písmena podle diktátu 
 
 
 

 opsat číslice 
 

psaní velkých hůlkových písmen  
 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
  Z, K, B, C, R  
 psaní  slabik a slov velkými hůlkovými písmeny  

 
postupný nácvik písmen  

 z, k,B, b, C, c, R, r  
 psaní slabik s nově procvičenými písmeny 
 psaní písmen podle diktátu 
 opis a přepis  jednoduchých slov a vět  
 psaní  otevřených slabik podle diktátu 
 psaní slabik a slov  k  „náslovným obrázkům“ 
 psaní číslic 

 
Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 

Práce s  textovým editorem  
 vyhledávání, opis, přepis písmen, slabik, slov a číslic 
 

 
Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Řv, Prv 
 
OSV 
- rozvoj schopností poznávání – 

cvičení smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 

- sebepoznávání a sebepojetí 
- psychohygiena  uvolnění - 

relaxace 
- komunikace – cvičení 

pozorování, porozumění, 
dovednosti pro sdělování verbální 
i neverbální, komunikace 
v různých situacích 

- spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 

PC  - práce s textovým editorem – 
čtení písmen, slabik a slov, práce 
s výukovými programy  
MV   

- vnímání mediálních 
sdělení - využívání 
tištěných a 
digitálních 
dokumentů a 
výukových programů 
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Předmět: psaní  Ročník: 6. 

Výstupy 6. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

2. období 

žák by měl 

 ovládat psaní hůlkového písma 
 
 
 
 
 
 

 psát písmena, která umí číst 

 opisovat a přepisovat slabiky a 
jednoduchá slova 

 

 psát slabiky a písmena podle 
diktátu 

 
 

 psát číslice 
 

 psaní velkých hůlkových písmen  
 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
 Č, H, OU, Ž,  
 psaní  slabik a slov velkými hůlkovými písmeny  

 
postupný nácvik písmen  

 Č, č, h, ou, ž  
 psaní slabik s nově procvičenými písmeny 
 docvičování obtížnějších spojů 
 psaní písmen a slabik podle diktátu 
 psaní dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami  
 opis a přepis  jednoduchých vět  
 psaní číslic i podle diktátu 

 
Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 

Práce s  textovým editorem  
vyhledávání, opis, přepis písmen, slabik, slov a číslic 

 
 
   
 

 Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Ps, Řv, 
Prv 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění, 
cvičení dovedností 
zapamatování 
seberegulace – cvičení 

sebeovládání 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění, 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých 
situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým 
editorem – čtení slabik a 
slov, práce s výukovými 
programy  
MV   
vnímání mediálních sdělení 
- využívání tištěných a 
digitálních dokumentů 
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Předmět: psaní  Ročník: 7. 

Výstupy 7. roč. Učivo 
Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 

2. stupeň 

žák by měl 

 dbát na čitelný písemný projev 
 
 
 
 
 
 

 psát slabiky a jednoduchá slova  
 
 
 

 psát slabiky a jednoduchá slova 
i podle diktátu 

 napsat nebo opsat jednoduché 
sdělení podle předlohy  

 opsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 

 opsat běžné písemnosti – přání 

 přepsat slova  

 psaní číslic i podle nápovědy 
 
 
 
 

 opsat a přepsat krátký 
jednoduchý text 

 

 
psaní velkých hůlkových písmen  

 obtahování, obkreslování, dokreslování, napodobování  
 skládání písmen, která se učí číst z jednotlivých prvků 
 F, G, Ř, CH  
 psaní  slabik a slov velkými hůlkovými písmeny  

 
postupný nácvik písmen  

 f,F, G,g, ř, Ř, ch, CH  
 psaní slabik s nově procvičenými písmeny 
 docvičování obtížnějších spojů 
 psaní slabik a slov podle diktátu 
 psaní dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami  
 opis a přepis  jednoduchých vět  

 
 
 
 

 psaní číslic 
 

Nacvičené prvky opakujeme s využitím jiné motivace 
 
Práce s  textovým editorem  
vyhledávání, opis, přepis písmen, slabik, slov a číslic 

 
 
 
 
 
 

Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Ps, Řv, 
PC, Vu 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění, 
cvičení dovedností 
zapamatování 
seberegulace a 
sebeorganizace 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – vytváření a 
prohlubování dovednosti pro 
sdělování verbální i 
neverbální, komunikace 
v různých situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým 
editorem a výukovými 
programy  
MV   
vnímání mediálních sdělení 
– informativní, zábavní a 
reklamní sdělení 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Předmět: psaní Ročník: 8. 

Výstupy 8. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

2. stupeň 

žák by měl 

 dbát na čitelný písemný projev 
 
 
 

 psát slabiky a jednoduchá slova  
 

 psát slabiky a jednoduchá slova 
i podle diktátu 

 opsat slova a jednoduché věty 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 

 napsat nebo opsat běžné 
písemnosti – přání, dopis podle 
vzoru 

 psaní číslic podle nápovědy 
 
 

 opsat a přepsat krátký 
jednoduchý text 

 

 
 
 
psaní velkých hůlkových písmen  

 psaní  slov velkými hůlkovými písmeny  
 
postupný nácvik velkých psacích písmen  

 docvičování obtížnějších spojů 
 psaní slabik a slov podle diktátu 
 nácvik vyplňování jednoduchého osobního dotazníku 
 opis a přepis  slov i jednoduchých vět 
 psaní slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně  
 
 
 
 
 psaní číslic podle nápovědy 

 
Nacvičené opakujeme s využitím jiné motivace 

Práce s  textovým editorem  
 opis a přepis textu 

 

Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Ps, Řv, 
Vu 
OSV 
rozvoj schopností 
poznávání – cvičení 
smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění, 
cvičení dovedností 
zapamatování 
seberegulace a 
sebeorganizace 
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – vytváření a 
prohlubování dovednosti pro 
sdělování verbální i 
neverbální, komunikace 
v různých situacích 
- spolupráce – rozvoj 

individuálních 
dovedností pro 
spolupráci 

PC  - práce s textovým 
editorem a výukovými 
program 
 Ev  

- ochrana životního 
prostředí 

MV   
vnímání mediálních sdělení 
– informativní, zábavní a 
reklamní sdělení 

 



Školní vzdělávací program  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Předmět: psaní                                                                                                                                                                                                                             Ročník: 9. 

Výstupy 9. roč. Učivo 

Průřezová témata 
mezipředmětové 

vztahy 
 

2. stupeň 

žák by měl 

 

 dbát na čitelný písemný projev 

 psát slabiky a jednoduchá slova 
i podle diktátu  

 napsat nebo opsat běžné 
písemnosti – adresu, přání, 
dopis podle vzoru 

  

 opsat slova a jednoduché věty 

 napsat nebo opsat jednoduché 
sdělení podle předlohy 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 podepsat se psacím písmem 

 psaní číslic podle nápovědy 
 
 
 

 opsat a přepsat krátký 
jednoduchý text 

 

psaní velkých hůlkových písmen  
 psaní  slov velkými hůlkovými písmeny  

 
postupné docvičování velkých psacích písmen  

 docvičování obtížnějších spojů 
 psaní slabik a slov podle diktátu 
 
 vyplňování jednoduchých dotazníků 

 
 
 

 opis a přepis  slov i jednoduchých vět 
 psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě 
 psaní jednoduchého textu – adresy, dopisy, vzkazy, přání… 
 
 
 psaní číslic podle nápovědy 

 
Nacvičené opakujeme s využitím jiné motivace 

Práce s  textovým editorem  
 opis a přepis textu 
 vytváření jednoduchých portfolií 

 

Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Ps, Řv, Vu 
OSV 
rozvoj schopností poznávání 
– cvičení smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění, 
cvičení dovedností 
zapamatování 
seberegulace a 
sebeorganizace 
psychohygiena  uvolnění - 

relaxace 
komunikace – vytváření a 
prohlubování dovednosti pro 
sdělování verbální i neverbální, 
komunikace v různých 
situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým 
editorem a výukovými 
programy  
Ev  

- ochrana životního 
prostředí 

MV   
vnímání mediálních sdělení –
hledání rozdílu mezi  
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením 
interpretace vztahu med. 
sdělení a reality – reklamy x 
zprávy 
 



Školní vzdělávací program  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Předmět: psaní  Ročník: 10. 

Výstupy 10. roč. Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
 

2. stupeň 

žák by měl 

 dbát na čitelný písemný projev 
 

 psát slabiky a jednoduchá slova 
i podle diktátu 

  podepsat se psacím písmem 

 opsat slova a jednoduché věty 

 napsat nebo opsat jednoduché 
sdělení podle předlohy 

 přepsat krátký jednoduchý text 

 napsat nebo opsat běžné 
písemnosti – adresu, přání, 
dopis podle vzoru 

 psaní číslic i podle nápovědy 
 
 

 opsat a přepsat krátký 
jednoduchý text 

 

psaní velkých hůlkových písmen  
 psaní  slov velkými hůlkovými písmeny  

 
 

 docvičování obtížnějších spojů 
 psaní slabik a slov podle diktátu 
 vyplňování jednoduchých dotazníků 
 opis a přepis  slov i jednoduchých vět 
 psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě 
 psaní jednoduchého textu – adresy, dopisy, vzkazy, přání, deník 

 
 
 
 

 psaní číslic podle nápovědy 
 

Nacvičené opakujeme s využitím jiné motivace 
Práce s  textovým editorem  

 opis a přepis textu (vytváření vlastních pracovních listů) 
 vytváření jednoduchých portfolií  
 psaní blahopřání, vzkazů, dopisů, vyplňování  dotazníků a křížovek….. 

 

  
Hv, Vv, Pv, Tv, Po, Ps, Řv, Vu 
OSV 
rozvoj schopností poznávání –
cvičení dovedností 
zapamatování, řešení problémů 
seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení 
sebeovládání; organizace 
volného času  
psychohygiena  uvolnění - 
relaxace 
komunikace – vytváření a 
prohlubování dovednosti pro 
sdělování verbální i neverbální, 
komunikace v různých situacích 
spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci 
PC  - práce s textovým editorem 
a výukovými programy  
MV   
vnímání mediálních sdělení –
hledání rozdílu mezi  
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením 

interpretace vztahu 
med. sdělení a reality – 
reklamy x zp  

Ev  
ochrana životního prostředí 
 

 


