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

rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky měkké,
tvrdé a obojetné
zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek
umí abecedu

Hlásky

umí se orientovat v rozdělení hlásek,tvoření
slabik (dělení slov jednoduchých)
umí rozdělit slovo na konci řádku
rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

Slabiky

- pozná párové souhlásky
- umí graficky znázornit slovo
- rozlišuje obecná a vlastní jména
- rozlišuje vlastní jména osob,zvířat a
místopisných názvů (města,hory a pohoří,řeky
atd.)
-

Učivo

umí ze slov tvořit smysluplné věty
pracuje s větou jako jednotkou projevu
věty začíná velkým písmenem
pozná konec věty a začátek věty následující
umí rozlišit větu podle intonace
umí seřadit věty v textu
pozná větu jednoduchou a souvětí

Slova

Věty

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

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

Učivo

umí spojovat věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a spojovacími výrazy
rozlišuje druhy vět (oznamovací,tázací, rozkazovací
a přací)
zná a správně používá interpunkční znaménka na
konci vět

-

čte plynule s porozuměním
dbá na správnou intonaci
umí naslouchat přednesu
rozlišuje poezii a prózu
dokáže vyprávět kratší přečtený text

Čtení

-

zvládne správné tvary písmen abecedy,opis a přepis
jednoduchých textů

Psaní

-

respektuje základní komunikační pravidla
rozhovoru
rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
umí se spisovně vyjadřovat ve větách
je schopen vyjádřit svůj názor a pocity
umí seřadit ilustrace podle dějové posloupnosti a
vyprávět podle nich jednoduchý příběh

Vyjadřovací schopnosti

-

- dokáže samostatně vypracovat zadané úkoly

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
MV – vnímání autora
mediálních sdělení /uplatnění
výrazových prostředků/
- kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení /vliv
medií ve společnosti/
EGS – život dětí v jiných
zemích /zvyky a tradice národů
Evropy v četbě/
P – Den s knihou ,
návštěva Krajské knihovny
v Liberci /1.seznámení
spojené s prohlídkou prostor
knihovny a seznámením
činností dětského odd./
DV – dramatizace pohádky
PRV – lidové zvyky a tradice
(Vánoce, Velikonoce)

Opakování a procvičování
probraného učiva

Poznámky

