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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného
rozsahu a náročnosti
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti
• respektuje základní
v rozhovoru

komunikační

UČIVO

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Čtení - praktické čtení, věcné čtení
Naslouchání

POZNÁMKY

VDO 1/1 – demokratické vztahy ve škole
OSV 4/1 - mezilidské
v různých situacích

vztahy,

komunikace

MuV 2/6 – uplatňování principu slušného chování

pravidla

• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá
a volí vhodné tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky
řeči

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Mluvený projev

MeV 5/7 – vliv medii na kulturu

Vyjadřovací schopnosti

MeV 7/1 - školní časopis

Spisovný a nespisovný jazyk, vyjadřování se ve
větách

MEGS 1/1 - rodinné příběhy zážitky

• v běžných školních i mimoškolních situacích
• na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený
projev
• zvládá základní hygienické návyky spojené se
psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena a slabiky

PSANÍ
Písemný projev – psaní, opis, přepis, diktát
jednoduchých vět

• kontroluje vlastní písemný projev
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,

OSV 7/5 - -vedení dialogu

Zvuková stránka jazyka, slovní zásoba a tvoření

OSV 7/6 - komunikace v různých situacích
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člení slova na hlásky

UČIVO

POZNÁMKY

slov tvarosloví

• odlišuje krátké a dlouhé samohlásky, porovnává
významy slov, zvláště slova opačného významu
a slova
významem
souřadná,
nadřazená
a podřazená
• vyhledává v textu slova příbuzná
• porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• odůvodňuje a píše i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách, skupiny dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě-mimo morfologický šev

Pravopis

• velká písmena na začátku věty a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních
pojmenování
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném
a tempu literární texty přiměřené věku
své pocity z přečteného textu
vyjadřování v próze a ve verších
pohádku od ostatních vyprávění

frázování
vyjadřuje
rozlišuje
odlišuje

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

VDO 1/4 - místní knihovna, beseda

Poslech literárních textů

MEGS 1/5 - zvyky a tradice národů

Zážitkové čtení a naslouchání

MeV 1/6 - identifikování základních orientačních
prvků v textu

Tvořivé činnosti s literárním textem
Základní literární pojmy

