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Č. Název Anotace Klíčová slova

1. Pranostika Žáci se seznamují s pranostikami, poznávají 
pranostiky pro jednotlivé měsíce, pracují 
s nimi podle úkolů.

Pranostika, lidová slovesnost, 
předpověď počasí

2. Divadlo Žáci se seznamují s divadly, přiřazují pojmy a 
pracují s textem.

Divadlo, Národní divadlo, 
Stavovské divadlo, jeviště, 
hlediště, opona, herec, loutka, 
maňásek

3. Jiří Trnka Žáci se seznamují s ilustrátorem a 
animátorem Jiřím Trnkou, aktivně pracují 
s ilustracemi, poslouchají pohádky od autora.

Jiří Trnka, ilustrace, Broučci, 
Zahrada, animace

4. Josef Lada Žáci se seznamují s autorem a ilustrátorem 
Josefem Ladou, rozeznávají ilustrace. 

Josef Lada, Mikeš, Hrusice, 
ilustrátoři  

5. Kniha- Mikeš Žáci si ověřují znalostí z četby knihy Mikeš, 
odpovídají na otázky a poslouchají audio 
ukázky z knih.

Mikeš, Josef Lada, postavy, 
ilustrace

6. Astrid Lindgrenová Žáci se seznamují se spisovatelkou Astrid 
Lindgrenovou a její tvorbou, též s ilustracemi 
v knihách. 

Astrid Lindgrenová, Švédsko, Pipi 
Dlouhá Punčocha, díla a knihy

7. Kniha – Děti z Bullerbynu Žáci si připomínají zážitky z četby knihy Děti 
z Bullerbynu, odpovídají na otázky, doplňují do
slepé mapy.

Děti z Bullerbynu, Švédsko, hlavní 
hrdinové

8. Jan Karafiát Žáci se seznamují s autorem Janem 
Karafiátem, upevňují si vědomosti, hrají 
tematické pexeso.

Karafiát, Broučci

9. Kniha – Broučci Žáci si ověřují znalosti z přečtené knihy, 
seznamují se s televizním zpracováním 
Broučků.

Broučci, rým, ilustrace, 
televizní tvorba

10. Komiks Žáci se seznamují s pojmem komiks a jeho 
autory, aktivně vytváří a pracují s komiksem.

Komiks, Žáček, Foglar, Štíblová



11. Kniha - Obrázky z českých dějin a 
pověstí + pověst

Žáci se seznamují s pojmem pověst, ověřují si 
znalosti z přečtené knihy, odpovídají na 
otázky.

Pověst, kniha Obrázky z českých 
dějin a pověstí

12. Koleda Žáci aktivně pracují s koledami, doplňují do textu. Koleda, Vánoce, Velikonoce, 
zvyky

13. Bajka Žáci se seznamují s bajkou a jejími autory, 
rozpoznávají vlastnosti zvířat.

Bajka, Jean de La Fontaine, Ezop, 
vlastnosti, ponaučení

14. Hádanka Žáci porozumí pojmu hádanka a pracují s nimi 
podle úkolů.

Hádanka, slova stejného 
významu, rým

15. Rozpočítadlo Žáci se seznamují s literárním pojmem 
rozpočítadlo a používají ho při hrách.

Rozpočítadlo, rým

16. Jiří Žáček Žáci se seznamují s básníkem Jiřím Žáčkem, 
poznávají jeho tvorbu a pracují s básněmi.

Jiří Žáček, básník, tvorba, básně

17. Opakování – autoři poezie a prózy Žáci si opakují autory prózy a poezie,
přiřazují autora k dílu, poznávají ilustrátory.

Čeští autoři, dílo, ilustrace

18. Opakování literární pojmy Žáci opakují a procvičují základní literární 
pojmy.

Rozpočítadlo, hádanka, 
pranostika, písnička

19. Miloš Macourek Žáci se seznamují se spisovatelem Milošem 
Macourkem, prohlížejí si jeho knihy, pomocí 
her si opakují jeho televizní tvorbu, poslouchají
audio ukázku (Žofka).

Miloš Macourek, fotografie, 
televizní tvorba, ilustrace, 
poslech, Adolf Born

20.  Jaroslav Vrchlický Žáci se seznamují s autorem Jaroslavem 
Vrchlickým, vyhledávají rýmy. Žáci poslouchají
zvukové ukázky z filmu Noc na Karlštejně.

Jaroslav Vrchlický (Emil Frída), 
poslech – ukázka z filmu Noc na
Karlštejně, veršovaná ukázka - 
rýmy 


