
ZŠ a MŠ Hořičky

1. stupeň

Školní rok 2019/2020 – pandemie koronaviru a s tím související změny
učebního obsahu v jednotlivých ročnících za dobu uzavření

škol/částečného obnovení provozu od 25. 5. 2020 

(březen – červen 2020)

1. ročník

Učitel: Mgr. Lenka Hejková

Předmět: ČJ

Ročník: 1.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Písmena: M, N, J, R, V,
Z, H, I, K, S, U, P, T, L,
C, Č, D, E, B, Ž, y, d, 
k, r, v, z, b, ou, au, h, c, 
č, ž, ř, g.

Čtení: ke všem 
písmenům čtení slov 
pro nácvik čtení. 

Psaní: Napojování 
písmen ve slovech. 
(Chybí procvičení.) 
Di, ti, ni, dě, tě, ně. 

Čtení: procvičení čtení 
di, ti, ni, dě, tě, ně.

Písmena: G, F, Ch, f, ch

Správné napojování 
písmen ve slovech a 
upevňování čtení s 
porozuměním. 

Slabikotvorné l,r. 
Bě, pě, vě, mě. 

Učitel: Mgr. Lenka Hejková

Předmět: M

Ročník: 1.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Odčítání do 20 bez 
přechodu desítky. Litr, 
metr, kilogram. Vztahy 
o několik méně, více. 

Geometrie: rýsování 
podle pravítka. 

Sčítání a odčítání s 
přechodem desítky v 
oboru čísel do 20. 



Učitel: Mgr. Lenka Hejková

Předmět: ČJS

Ročník: 1. 

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Moje rodina, domov, 
vlast, město, vesnice, 
doprava a důležitá 
telefonní čísla. Jaro – 
květiny, zelenina, zvěř, 
stromy, domácí 
mazlíčci, Velikonoce. 
Lidské tělo – popis, 
hygiena, nemoc, úraz, 
zdravá životospráva. 
Léto. 

Les v létě. Třídění 
opdadu. 



2. ročník

Učitel: Mgr. Dana Maršíková

Předmět: Čj
Ročník: 2.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Vlastní jména, 
abeceda,druhy vět, 
význam slov,psaní ú, 
ů,dělení souhlásek, 
tvary slov, psaní 
souhlásek uvnitř a na 
konci slova, úvod do 
slovních druhů, 
spojování vět do 
souvětí

Slova se skupinami 
bě, pě, vě, mě

Učitel: Mgr. Dana Maršíková

Předmět: M
Ročník: 2.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Sčítání a odčítání 
dvojciferných čísel, 
sčítání a odčítání s 
přechodem přes 
desítku (v oboru č.do 
100), násobení a 
dělení 2,3,4,5,6,7
bod, přímka, úsečka,
geometrické tvary

 násobení a dělení 8,9
polopřímky

Vzájemná poloha 
dvou přímek

Učitel: Mgr. Dana Maršíková

Předmět: ČJS
Ročník: 2.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

 Škola, příroda na 
podzim, savci, 
jehličnaté a listnaté 



stromy a keře, zima, 
živočichové v zimě, 
měsíce, kalendář, 
hodiny, minulost, 
současnost, 
budoucnost, Můj 
domov(ČR, Praha, 
rodina,domácí 
mazlíčci, povolání), 
Jaro - příroda na jaře, 
hospodářská zvířata, 
Lidské tělo - péče o 
zdraví, nemoc, úraz, 
Léto - příroda v létě, 
cestování, výlety



3. ročník

Učitel: Mgr. Jana Neumannová

Předmět: Čj
Ročník: 3.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

vyjmenovaná slova a 
slova příbuzná

    
čtení - čtenářské list -    
kniha dle vlastního výběru

tvarosloví - slovní druhy
podstatná jména - rod, 
číslo, pád
slovesa - číslo, osoba         
      

slovní druhy - příslovce,   
podstatná jména - rod, 
číslo, pád: procvičování a 
upevnění učiva
slovesa - číslo, osoba, čas
časování sloves
základní skladební dvojice,
věta jednoduchá a složená

Učitel: Mgr. Jana Neumannová

Předmět: M
Ročník: 3.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

porovnávání čísel
pamětné sčítání a odčítání
jednotky délky
jednotky hmotnosti
jednotky času
,  

litr, hektolitr - jednotky 
objem
zaokrouhlování 
trojciferných čísel
písemné sčítání a odčítání
dělení se zbytkem 
násobení násobků deseti

geometrie - úsečka, 
trojúhelník, čtverec, 
obdélník

násobení a dělení mimo 
obor násobilek
násobení dvojciferných 
čísel jednociferným 
činitelem
násobení trojciferných 
čísel jednociferným 
činitelem
dělení mimo obor 
násobilek

geometrie - čtyřúhelníky, 
kružnice rýsování, kruh
konstrukce trojúhelníku
tělesa



Učitel: Mgr. Hejčlová Michala

Předmět: ČJS

Ročník: 3.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Živá příroda:
- živočichové
- člověk
- rostliny

Rostliny – dokončení

Houby

Ochrana přírody

Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: Aj

Ročník: 3.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Sloveso „to be“
Rodina – slovní zásoba
This x that
Pocity – slov. zásoba
Zkrácené tvary slovesa 
„ to be“

Množné číslo 
podstatných jmen
Modální sloveso „can“
 - otázka, odpověď
Na hřišti – slovní 
zásoba
Předložky – in, on, next
to, under



4. ročník

Učitel: Mgr. Hejčlová Michala

Předmět: Čj

Ročník: 4.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Určování a skloňování 
podstatných jmen

Slovesa

Časování a určování 
sloves

Souvětí a věta 
jednoduchá

Skladba věty – podmět,
přísudek

Shoda podmětu a 
přísudku (seznámení, 
základy, vysvětlení – 
pouze okrajově)

Přímá a nepřímá řeč

Učitel: Mgr. Hejčlová Michala

Předmět: M

Ročník: 4.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Pamětné a písemné 
početní operace v 
číselném oboru milion

Slovní úlohy v 
číselném oboru milion

Zlomky – 
znázorňování, 
pozorování čtení a 
zápis

Sčítání zlomků se 
stejným jmenovatelem

Geometrie: obdélník, 
čtverec – obsah, obvod

Geometrie: 
Rovnoběžníky

Grafický součet a rozdíl 
úseček



Učitel: Mgr. Jana Neumannová

Předmět: ČJS - vlastivěda
Ročník: 4.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Dějepisná část
Karel IV.
Václav IV
gotika
život ve středověku
doba husitských válek - 
mistr Jan Hus

Zeměpisná část
počasí a podnebí
zemědělství
nerostné suroviny
průmysl
služby a doprava
ochrana prostředí
Praha - hlavní město
Královéhradecký kraj

Jagellonci
.

Středočeský kraj

novověk - Habsburkové
renesance

Putování po ČR - ostatní 
kraje

Učitel: Mgr. Jana Neumannová

Předmět: ČJS - přírodověda
Ročník: 4.
Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + 
výpis probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

délka, hmotnost, objem, 
čas, teplota
jaro
lidská sídla
park
louka

léto léto - shrnutí učiva

Učitel: Mgr. Hejčlová Michala

Předmět: Aj

Ročník: 4.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

 In the wild – 
dokončení lekce

My busy week – dny v 
týdnu, aktivity, užití 
přítomného času 

Our things – osobní 
věci, přivlastňovácí 
zájmena our/their



Procvičování probrané 
gramatiky a látky

prostého v kladné větě, 
záporné a otázce Out and about – budoy,

místa, popis cesty, 
bydlení



5. ročník

Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: Čj

Ročník: 5.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Přídavná jména – 
druhy
Skloňování příd. jmen 
tvrdých, měkkých a 
přivlastňovacích
Stupňování přídavných 
jmen
Zájmena  - druhy
Skloňování zájmen já, 
ty, vy my, se, ten, náš 
on, ona, ono
Číslovky – druhy
Skloňování číslovek
Skladba – základní 
větné členy

Skladba – základní 
větné členy
Přívlastek
Souvětí

Přímá řeč Věta hlavní a vedlejší

Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: M

Ročník: 5.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Desetinná čísla – 
porovnávání, sčítání, 
odčítání, 
zaokrouhlování
Násobení a dělení 
desetinných čísel deseti
a stem
Aritmetický průměr
Obsah čtverce a 
obdélníku
Střed úsečky, osa 
úsečky
Vlastnosti trojúhelníku
Krychle, kvádr

Krychle, kvádr – 
povrch
Porovnávání úhlů

Další jednotky obsahu
Vzdálenost dvou 
rovnoběžek
Sčítání, odčítání 
zlomků se společným 
jmenovatelem
Vzájemná poloha dvou 
kružnic

Procenta



Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: ČJS - přírodověda

Ročník: 5.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Rostliny, živočichové – 
stavba, třídění živých 
organismů
Člověk – kostra, 
svalová soustava, kůže, 
dýchací soustava, 
oběhová soustava, 
trávící, 
soustava,vylučovací 
soustava, smysly,

Nervová soustava
Pravidla bezpečného 
pohybu v dopravě

Člověk – rozmnožovací
soustava
Chráníme své zdraví
Mimořádné přírodní 
události

Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: ČJS - Vlastivěda

Ročník: 5.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Zeměpisná část
Evropa – rozloha a 
poloha, pobřeží a 
povrch, podnebí, 
vodstvo, přírodní 
krajiny, 
obyvatelstvo,hospodář-
ství, průmysl, služby
Evropská unie
Slovensko
Polsko
Německo

Dějepisná část
T. G. Masaryk
Vznik Československé 
republiky
Druhá světová válka
Život za okupace a za 
války
Rok 1948
Sametová revoluce

Rakousko Další státy – Rusko, 
Dánsko, Velká Británie,
Francie, Itálie 
Chorvatsko

Rozdělení 
Československé 
republiky
Stáváme se členy 
NATO a EU



Učitel: Mgr. Ludmila Jirásková

Předmět: Aj

Ročník: 5.

Témata realizovaná v plné 
šíři:

Témata realizovaná v 
redukované podobě + výpis 
probraného učiva

Témata, která se přesunou 
do nového školního roku

Témata, která budou 
vypuštěna

Opakování sloves – to 
be, to have
Modální sloveso can
Počitatelná a 
nepočitatelná podstatná
jména
Much x many
some x any
How much x how 
many
some x a/an
Určování času – celá 
hodina, půl, čtvrt

Minulý čas slovesa „to 
be“

Přivlastňovací zájmena 
samostatná



Předměty,  které  nebyly  distančně  odučeny.  Byly  zasílány  pouze
náměty pro žáky pro dobrovolnou práci.

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

                                                                                                       Pedagogický sbor 1. st. ZŠ
                                                                                                                            a 
                                                                                                Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
                                                                                              


