Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura
Ročník: 1.
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

umí skládat a rozlišovat slabiky, slova, slovní
spojení a jednoduché věty
tvoří jednoduché věty
hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací,
plynule spojuje slabiky a slova, správně dýchá a
volí vhodné tempo řeči i čtení
rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat a
odpovědět na ni
rozlišuje nadpis, řádek a odstavec
čte správně diakritická znaménka
dokáže číst slova se slabikotvorným r, l
dokáže číst slova se slabikami
di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
dovede číst správně dvojhlásky

Čtení

- umí sedět při psaní, zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním
- rozlišuje psací a tiskací písmena
- umí napsat psací písmena malé a velké abecedy

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

Psaní

EV – problémy životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí, výchova k ochraně
životního prostředí
VV-doplnění textu obrázkem

Poznámky

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk
Ročník: 1.
Výstup
-

umí napsat slabiky, slova a jednoduché věty
dokáže přepsat tiskací písmena do psací podoby
dokáže opsat a přepsat jednoduchý text
dokáže psát diktát jednotlivých písmen a slov

-

spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby,
gramatické správnosti a kultury mluveného
projevu odpovídající možnostem žáka 1. ročníku

-

srozumitelně mluví se správnou artikulací
umí tvořit smysluplné věty
dokáže dramatizovat jednoduchý text
dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle
obrázkové předlohy
dovede se naučit zpaměti básničku (min.4 verše)
dokáže básničku recitovat
zvládá základní komunikační pravidla (pozdrav,
omluva,adresa)

-

Učivo
Psaní

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
VV – kreslíme obrázky na
probraná písmenka

Vyjadřující schopnosti
PRV – lidové zvyky a tradice
(Vánoce, Velikonoce)
DV – dramatizace textu ve
Slabikáři nebo pohádky.
Rytmizace říkadel

Poznámky

