Český jazyk pro 2. ročník
výstupy

okruh

učivo

mezipředmětové
vztahy

Věta jednoduchá, souvětí

Pč - stříhání, lepení

rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Druhy vět

M - slovní úlohy
(otázka, odpověď)

řadí věty podle děje

Pořadí vět v textu

určí nadřazenost a podřazenost slov

Věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené,
podřazené

řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl

mluvnice

žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé
projevy, píše jednoduché věty

Pořádek slov ve větě

rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých
samohlásek, psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách

Slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení
hlásek

vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova
podle abecedy

Abeceda

zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky
uvnitř a na konci slov: b – p, d –t, ď – ť, z – s, ž – š, v – f,
h – ch

Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř
Pč - výroba pomůcek
slov

Hv - rytmizace

poznámky

dodržuje posloupnost děje na základě pozorování

Slovní druhy: podstatná jména, slovesa,
předložky

Děj – základ vypravování

žák přechází k plynulému čtení textu bez slabikování

Plynulé čtení jednoduchých textů

umí naslouchat textu

čtení a literární výchova

Jednoduchý popis

čte s porozuměním nahlas i potichu

Čtení hlasité a tiché
Soustředěný poslech čtených textů, poezie a
prózy

vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy

Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

čtení a literární
výchova

Text a ilustrace

žák čte pohádky, knihy o přírodě, lidech a věcech,
vypráví o nich

Vv - malba, kresba; Pč
- stříhání, lepení

Slovní přízvuk

spojuje obsah textu s ilustrací

recituje básně

Prv - domácí zvířata;
Vv - malba, kresba

Základní formy společenského styku

pojmenuje předměty a jejich vlastnosti

užívá správný slovní přízvuk

Hv - rytmická cvičení

Písmeno ě ve slovech

Vlastní jména osob a zvířat

sloh

aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě
seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podstatná
jména, slovesa a předložky v textu
rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis
vlastních jmen osob a zvířat
užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování

Význam slabiky pro dělení slov

mluvnice

umí dělit slova na konci řádku v jednoduchých případech

Báseň, verš, rým

Hv - rytmus

Individuální četba

Prv - zvířecí pohádky

psaní

píše písmena a číslice podle normy psaní
správně spojuje písmena a slabiky
používá znaménka ve slovech i větách
opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká
písmena ve slovech i ve větě

Tvary písmen abecedy
Spojování písmen, slabik
Umísťování diakritických znamének
Opis, přepis

Vv - malba, kresba

