
Co musím umět než půjdu do školy. 

Moje jméno je: 

Bydlím v ulici: 

Moje příjmení je: 

Je mi ………… let  

Bydlím ve městě: 

Telefonní číslo na rodiče je: 



Aa Bb Cc Čč Dd Ďď 

Ee Ff Gg Hh Chch Ii 

Jj Kk Ll Mm Nn Ňň 

Oo Pp Qq Rr Řř Ss 

Šš Tt Ťť Uu Vv Ww 

Xx Yy Zz Žž 

PRVNÍ HLÁSKA VE SLOVĚ 

POČET SLABIK VE SLOVĚ 

POČET SLOV VE VĚTĚ 

Eva hází míčem. Pepa leze po žebříku. 



TÝDEN ROK 

  bílá                               žlutá                             oranžová                         růžová 

červená                          fialová                           modrá                          zelená 

tyrkysová                           hnědá                             šedá                             černá  

BARVY 

SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ 

nábytek ovoce pečivo 

oblečení zvířata rostliny 
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7 8 
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0 - 
POČÍTÁM 

GRAFOMOTORIKA 

čtverec obdélník trojúhelník kruh 

ovál srdce hvězda měsíc kosočtverec 

lichoběžník rovnoběžník pětiúhelník šestiúhelník osmiúhelník 

TVARY 
2D 



STEJNÝ X JINÝ VYSVĚTLI 



POJMY 

DEN NOC 

NÍZKÝ VYSOKÝ 

DLOUHÝ KRÁTKÝ 

NAHOŘE DOLE 

STEJNÝ JINÝ 

BLÍZKO DALEKO 

VLEVO VPRAVO 

MALÝ VELKÝ 

PRVNÍ POSLEDNÍ 

MÉNĚ VÍCE 

KRUHOVÝ ČTVERCOVÝ 

LEHKÝ TĚŽKÝ 

ZA PŘED NAD POD 

CELÝ ČÁST - DÍL 

RÁNO VEČER 



krychle kvádr válec koule 

TĚLESA 
3D 

jehlan hranol kužel 

Hh  Chch  Ii   Jj   Kk  Ll  Mm  Nn  Ňň 

Oo   Pp  Qq   Rr   Řř   Ss   Šš  Tt   Ťť 

Uu   Vv   Ww   Xx   Yy   Zz   Žž  

Aa   Bb   Cc  Čč   Dd   Ďď  Ee  Ff  Gg 

ABECEDA 

Mgr. Věra Gošová 
Branislavova 1415 

26601 Beroun 
 

604547961 
www.logosik.cz 

Obrázky nesmí být kopírovány, 
šířeny ani používány další osobou. 

Další šíření, přeposílání, ukládání na  
úložiště celých listů ani jednotlivých 

obrázků je zakázáno.  

http://www.logosik.cz/matematika/
https://www.whimsyclips.com/


CO UŽ UMÍM… 
Znám své jméno, bydliště a svůj věk. 
Vím jak se jmenují moji rodiče a jaké mají povolání. 
Samostatně se oblékám a svlékám, obouvám a umím si zavázat tkaničky. 
Umím jíst příborem, sám si namažu chléb s máslem, naliji si do hrníčku čaj. 
Umím pozdravit, poděkovat a požádat, když něco potřebuji. 
Pracuji s nůžkami, umím vystřihnout jednoduché tvary. 

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 
Umím základní geometrické tvary 
Používám číselnou řady v rozsahu první desítky. 
Porovnávám, uspořádám a třídím soubory předmětů - podle pravidel. (barvy, tvaru atd. ) 
Vím co je méně, více, stejně. 
V řadě rozliším první a poslední prvek. 

GRAFOMOTORIKA 
Poznám některá písmena a číslice – snažím se je správně napsat. 
Správně držím a mám správný přítlak na tužku. 
Vybarvím obrázek bez přetahování. 
Při obtahování se udržím na čáře. 
Správně nakreslím klubíčko, kruh, rovnou čáru. 
Umím nakreslit oblouk a vlnovku. 
Zvládnu ostrý obrat (zuby) a směrové šikmé čáry (udržím směr) 

Zapamatuji si krátkou poslouchanou pohádku a umím ji interpretovat. 
Zapamatuji si šest po sobě jdoucích slov. 

Rozložím větu na slova – spočítám je. 
Rozložím slovo na slabiky – spočítám je. 
Poznám krátkou a dlouhou slabiku. 
Poznám měkkou a tvrdou slabiku. (di-dy) 
Určím první hlásku ve slově. 
Určím poslední hlásku ve slově. 

SLUCHOVÁ PERCEPCE 
Umím kličku a vratný tah. 

Poznám a vymýšlím rýmy 

ZRAKOVÁ PERCEPCE 

Rozpoznám v řadě mezi stejnými obrázky (tvary) - jiný – vertikálně otočený 
Rozpoznám v řadě mezi stejnými obrázky (tvary) - jiný – horizontálně otočený 
Vyhledám rozdíly na dvou podobných obrázcích. 
Pamatuji si šest předmětů, které si předtím prohlédnu. 
Rozpoznám co se změnilo nebo co chybí. 
Složím puzzle o 50 dílcích 

ŘEČ 
Umím vyprávět krátkou básničku, zazpívat písničku. 
Používám správně pojmy – malý, krátký, nízký, lehký apod. 
Umím použít nadřazené pojmy – doprava, nábytek, ovoce apod. 
Správně používám předložky. 
Mluvím obsahově a gramaticky správně. 

SOCIÁLNÍ A MOTORICKÉ DOVEDNOSTI 

Umím správně vyslovovat všechny hlásky (R a Ř se učím) 
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