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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  
Vyučovací předmět: Český jazyk  
Ročník: 2. 
 
 

Výstup Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy Poznámka 

 
 
 
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
- rozsahu a náročnosti 
 
 
- se učí porozumět písemným nebo mluveným  
- pokynům přiměřené složitosti 
 
- respektuje základní komunikační pravidla  
- v rozhovoru a osvojuje si je 
 
- opravuje svou nesprávnou či nedbalou výslovnost, 
- snaží se o pečlivé vyslovování 
 
- upevňuje základní hygienické návyky spojené  
- s psaním 
 
- píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje 
- písmena a slabiky 
 

.  
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 
Plynulé čtení jednoduchých vět. 
Užívání správného přízvuku a  
  intonace. 
  
Pozorné naslouchání. 
 
 
Respektování základních forem 
  společenského styku. 
Zdvořilé vystupování. 
Výslovnost krátkých a dlouhých 
  samohlásek. 
 
Psaní podle normy v přirozené  
  velikosti. 
Úhledný a čitelný písemný projev. 
Dodržování sklonu písma. 
Zachovávání rozestupu písmen. 
Opis a přepis jednoduchého textu. 
Nácvik psaní velkých tiskacích 
  písmen. 
Adresa,přání. 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  
Vyučovací předmět: Český jazyk  
Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy Poznámka 

 
 
- upevňuje rozlišování zvukové a grafické stavby  
- slova,odlišuje krátké a dlouhé samohlásky  
 
 
 
- porovnává význam slov,slova opačného 
- významu,slova významem souřadná, 
- nadřazená a podřazená 
 
- se seznamuje se základními slovními druhy 
- a rozlišuje je v základním tvaru  
 
 
 
 
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího    
 
 
- odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a 
měkkých 

- souhláskách 
 
- slabiky dě,tě,ně,bě,pě ,vě, mě 
- velká písmena-začátek věty,typické případy  
- vlastních jmen osob,zvířat,míst 
 

 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Výslovnost krátkých a dlouhých 
samohlásek,diakritická znaménka. 
Rozdělení hlásek,samohlásky, 
 souhlásky,dvojhlásky. 
Slovo,slabika,hláska,písmeno. 
Dělení slov na konci řádku. 
Slova jednoznačná a mnohoznačná. 
Třídění slov,rozlišování nadřazenosti 
a podřazenosti. 
 
Poznávání podstatných jmen,sloves 
a předložek v textu. 
Spojky jejich funkce ve větě:  
  -spojení slov ve větě 
  -spojení vět souvětí. 
Použití nejfrekventovanějších spojek.
Tvoření vět ze slov,rozlišování druhů 
vět,psaní vět s náležitými znaménky. 
Rozdělení hlásek, pravopis-tvrdé a 
 měkké slabiky 
 
Výslovnost a psaní. 
Rozlišování obecných a vlastních 
 jmen,procvičování pravopisu. 

 
 
 
OSV-(rozvoj schopnosti 
         poznávání)  
        -cvičení smyslového vní- 
         mání,pozornosti a soustře-
         dění 
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Vzdělávací oblast:Jazyk jazyková komunikace 
Vyučovací předmět:Český jazyk 
Ročník: 2. 
 
 

 

Výstup Učivo Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy Poznámka 

 
 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování 
- a tempu literární texty přiměřené věku 
 
 
 
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
 
 
 
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 
- -pohádku od ostatního vyjadřování 
 
 
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
- učitele a podle svých schopností  

 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Poslech četby poezie a prózy. 
Spojování obsahu textu s ilustrací. 
Přednes básní. 
Dramatizace. 
Vlastní výtvarný doprovod. 
Zážitky a pocity z textu. 
Co rádi čteme. 
Orientace v textu. 
 
Pohádka,povídka,vyprávění. 
Báseň,verš,rým,přednes. 
 
 
Orientace v textu. 
Dramatizace. 
Spojitost textu s ilustrací. 
Domýšlení příběhů. 
Převyprávění obsahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV-(lidské vztahy) 
        -slušné chování.morální 
         normy,solidarita 
        -využití textů 

 


