Český jazyk pro 5. ročník

Mateřský jazyk – prostředek dorozumívání

určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje
slovotvorné základy, jak byla slova odvozena,
cvičí pravopis – užívá správné koncovky

Stavba slova – odvozování slov předponami a
příponami, části slova, kořen – společný pro všechna
příbuzná slova

doplňuje předpony a přípony podle smyslu

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo
přípony a kořene

používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím
ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou
výslovnost a pravopis souhláskových skupin

mluvnice

1V19

žák si průběžně osvojuje jazyk jako nástroj
dorozumívání

2V8, 2V9

učivo

2V8

okruh

2V11

výstupy

Přídavná jména odvozená od podstatných jmen,
zakončena na s – ský – ští

osvojuje si základní význam předpon

Zdvojené souhlásky – předpony s, z , vz

používá předložky v praxi

Předložky s, z

získává dovednosti užívat v praxi skupiny bě –
bje, vě – vje, pě, mě – mně

Skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně (bje, vje –
tam, kde se setká předpona ob, v, s kořenem na je )

umí rozdělit všechna slova

Dělení slov na konci řádků

mezipředmětové
vztahy

PČ - výroba
pomůcek

poznámky

Pravopis i-y po obojetných souhláskách ( mino
koncovku )

píše pravopisně správně vlastní jména

Vlastní jména – víceslovné názvy států, jména
národností, názvy uměleckých děl, novin a časopisů

osvojuje si užívání a určování slovních druhů

Tvarosloví – slovní druhy

určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle
vzoru, ovládá pravopis

Mluvnické kategorie podstatných jmen

rozpozná druhy přídavných jmen, píše správně
"i,y" v koncovce přídavných jmen

Přídavná jména

rozezná mluvnické kategorie sloves

Slovesa

nahrazuje podstatná jména zájmeny

Zájmena – jejich druhy

vyhledává je v textu

Zájmena osobní

vyhledává je v textu

Číslovky

2V12

určuje základní větné členy, rozvíjející
skladební dvojice

Skladba – základní a rozvíjející větné členy

2V12

Podmiňovací způsob

vyhledává různé podměty

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

2V12

2V10 2V10 2V10

vštěpuje si do paměti správní tvary
podmiňovacího způsobu

mluvnice

2V15
2V10
2V10,
2V15
2V10,
2V15

dovede používat dovednosti o vyjmenovaných
slovech v praktických cvičeních

užívá několikanásobných podmětů ve větách

Podmět několikanásobný

mluvnice

Věta jednoduchá a souvětí

2V16

osvojí si psaní věty uvozovací, užívá
interpunkci v přímé řeči.

Přímá řeč – nepřímá řeč

sestavuje osnovu textů, odlišuje tvrzení od
mínění

Reprodukce jednoduchých textů

procvičuje dovednosti vypravovat

Vypravování

Vl - výlety, příběhy
z historie

Popis předmětu, děje, pracovního postupu

VV - malba,
kresba, ilustrace, Vl
- výlety, osobnosti

zvládá vlastní popis
je schopen napsat dopis – jeho části

sloh

1V16, 1V18,
1V20 1V20 1V20
1V19

1V21

1V15,
1V21

1V20

určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí

Přísudek slovesný, shoda podmětu s přísudkem

1V21

2V13,
2V14

píše správně i-y v koncovkách příčestí
minulého

Dopis

sám sestaví a podá telegram

Telegram

používá tiskopisy a dokáže je vyplnit

Tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky, podací
lístky

kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo
školu

Vyjadřování v běžných komunikačních situacích

čte procítěně s prvky uměleckého přednesu

1V13, 1V14, 1V17, 3V6, 3V8

předčítá texty, recituje básně, vyhledává a
vymýšlí rýmy

rozumí přiměřeně složitému sdělení,
zapamatuje si jeho smysl, reprodukuje text,
rozlišuje podstatné od méně podstatné,
vyjadřuje své názory, tvoří literární text na
dané téma; vyzná se v elementárních
literárních pojmech

Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů,
využití regionální literatury

čtení a literární výchova

1V12, 1V17, 3V5,
3V7

žák čte plynule, s porozuměním, nahlas a
potichu přiměřeně náročné texty, vyjádří své
pocity z přečteného textu a názory o něm;
rozliší různé typy uměleckých a neuměleckých
textů

Vl, Př - práce s
učebnicí,
encyklopedií, nauč.
Texty

Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
Předčítání textu, recitace – rým, verš, sloka

Volná reprodukce přečteného textu

Vl, Př vyhledávání
důležitých dat a
informací z textu

