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 DUM – digitální učební materiál je určen pro práci na 

interaktivní tabuli nebo pro práci s dataprojektorem.  
 

 Využití je vhodné pro žáky 1.ročníku ve vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace, v předmětu 
Český jazyk a literatura, tematický okruh Jazyková 
výchova. 

  
 Pomocí obrázků a básně vyvozují písmeno „F,f“. Určují 

otevřené slabiky s písmenem „F,f“ na počátku slova s 
dopomocí obrázků. Čtou a řeší hádanky, které obsahují 
písmeno „F,f“. V závěru prezentace zkusí číst 
jednoduchá dvouslabičná a trojslabičná slova s 
písmenem „F,f“ a přiřadí obrázek ke slovu. 
 

ANOTACE 



 

POVÍDEJ SI S FELIXEM 

PÍSMENKO F, f  



 

 Ff      Ff 
 Ff      Ff 
 

JÁ JSEM PÍSMENKO F, f 



 

Hafá hafan, haf, haf, haf, 

hafá fenkám na pozdrav. 

Poznáte ho podle hlasu? 

Je to Azor, nebo Raf? 

Ff    Ff     Ff    Ff     Ff 



 
 

FÉ   

Přístroj, který používáme, abychom 
si vysušili vlasy. 



 
 

FÍ 

Cizokrajné ovoce, které má sladkou chuť. Je o 
něco větší než ořech. Zralý plod má fialovou 
barvu a můžeme si je natrhat i v Chorvatsku. 



 
 

FLA 

Hrací skříňka, která točením kliky 
vyluzuje zvuky a hraje písničky. Dříve 
se na ně hrálo na ulicích a na poutích. 



 

Zkus přečíst slovní spojení s písmenem „f“ 

do kafe 

na faru 

u Ferdy 

u fontány 

o Africe 

pro žirafy 

na fujaru 

za hafanem 

fotograf 

fouká 

telefony 

flétna 

fučí 

farář 

fiala 

fotbal 



 

Přečtěte rozhovor s obrázky.  

Haló, tady Filip. Je tam               ? 

 

Ano, co si přeješ Filipe ? 

 

Máš                     Ferdu ? 

 

A Ferda už se ozývá: „Haf, haf!“ 

 

Víš, kdo je Ferda? 



 

VÝBORNĚ! MOC CHVÁLÍM! 



 
 Slabikář. Nad Pahorkem, Praha 4: Alter, 2006. ISBN 978-80-7245-

146-3 
 www.microsoft office.com  
 AUTOR NEUVEDEN. wikipedie [online]. [cit. 12.1.2012]. 

Dostupný na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADky>. 

 EUGÈNE ATGET. wikipedia.org [online]. [cit. 12.1.2012]. Dostupný 
na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atget_organ_grinder.jpg
>.  

 CHYRA, Igor. wikipedie [online]. [cit. 12.1.2012]. Dostupný na 
WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fujaro_ludado_tuta_bild
o.jpg>. 
 
 
 
 
 

POUŽITÉ ZDROJE 

http://www.microsoftoffice/
http://www.microsoftoffice/

