Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka
Ročník: 1. - 5.
Výstup
-

Učivo

zná jednotlivá písmena a hlásky
umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst,vyslovit a napsat
rozlišuje věty, slova, slabiky a hlásky (písmena)
z hlediska potřeb čtení a psaní

Písmena a hlásky

-

zná obojetné souhlásky
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis
umí vyhledávat v textu slova příbuzná

Vyjmenovaná slova

-

rozlišuje ve slově kořen, část předponovou a příponovou

Stavba slova

-

umí určit všechny slovní druhy
určí číslo, pád a vzor podstatných jmen
podstatná jména skloňuje podle vzorů
určí druhy přídavných jmen
zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných jmen
pozná základní druhy zájmen a číslovek
časuje slovesa ve všech časech v označeném
způsobu
pozná zvratné sloveso
pozná všechny slovesné způsoby
rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary
zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit
nezaměňuje kategorie podstatných jmen a sloves

Slovní druhy
- podstatná jména
- přídavná jména

-

-

-

zájmena a číslovky
slovesa

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
VDO – výchova k demokratickému myšlení v rámci
třídního kolektivu
- výchova
k samostatnosti
- k sebekritice
- k odpovědnosti

EGS – rozvoj jazykových
dovedností a poznávání
evropských kultur

Poznámky
Volitelný
předmět se
vyučuje ve 4.
a 5. ročníku
(A).

Přímá řeč
-

rozlišuje řeč přímou a větu uvozovací (řeč přímou
zatím sám netvoří)

-

pozná podmět a přísudek
rozlišuje podmět holý, rozvitý a několikanásobný
užívá shodu přísudku s podmětem

-

určí větu řídící a závislou
určí větu hlavní a vedlejší
pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí
dovede utvořit vzorec souvětí
dovede podle vzorce souvětí utvořit větu
zná základní pravidla interpunkce a umí jich
využívat v praxi

-

umí správně napsat názvy národností, víceslovní
názvy států a jejich zkratky
správně píše názvy uměleckých děl, novin a
časopisů

Skladba

Souvětí

-

užívá spisovnou výslovnost i pravopis
rozšiřuje si slovní zásobu
využívá jazyka jako nástroje k ústnímu a
písemnému dorozumívání jak ve škole, tak
v běžném životě

Vlastní jména a názvy

MKV – kulturní diference
- lidské vztahy
- multikulturalita
MDV – fungování a vliv médií
ve společnosti
Vlastivěda – státy a národnosti

