Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura (žáci s LMP)
Ročník: 2.

Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

Komunikační a slohová
výchova
Žák by měl:
- poznat všechna malá i velká písmena
v tištěné i psané podobě
- přečíst danou větu se správnou intonací,
rozumět obsahu věty
- orientovat se v daném textu
- porozumět pokynům přiměřené složitosti
- umět oslovovat, zahájit i ukončit
rozhovor

- znát základní hygienické návyky spojené
se psaním
- ovládat probraná písmena, dodržovat
poměr výšky písma, velikost a sklon
- napsat všechna písmena abecedy
- dodržovat správné pořadí písmen
- přepsat slabiku, slovo, jednoduchou větu

- určovat polohu a délku hlásky, zřetelně
vyslovovat samohlásky a souhlásky
- znát probrané hlásky

Čtení
- rozvíjení fonematického sluchu
- čtení vět jednoduchých
skladbou i obsahem

průběžně

Naslouchání – pozornost,
soustředěnost

průběžně

Mluvený projev
- základní komunikační pravidla
(zahájení a ukončení dialogu)
- formy společenského styku
(prosba, poděkování, omluva,
blahopřání)
Písemný projev
- procvičování písmen
naučených v 1. ročníku
- spojování písmen ve slabiky,
psaní slov
- opis a přepis slabik, slov,
jednoduchých vět

Jazyková výchova
- zvuková stránka jazyka,
sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek a
souhlásek
- znalost hlásek poznaných ve
čtení

- zvládat tvorbu slabik, rozdělit jednoduché - slovo, slabika, hláska; stavba
slovo po slabikách, člení slova na hlásky
slova
- tvořit slova opačného významu (malý –
velký….)

- slovní význam - slova
protikladná

prvouka

průběžně

průběžně
podle
jednotlivých
skupin
písma

Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Literární výchova
- se zájmem pozorně poslouchat, odpovídat poslech literárních textů,
na dané otázky k literárnímu textu, vyprávět vyprávění pohádek a povídek o
jednoduché pohádky a krátké příběhy
dětech
pomocí ilustrací
- paměťově zvládat a přednášet jednoduchý přednes říkadel, básní a hádanek
text
- jevit zájem o literární texty odpovídající
jeho věku

návštěva knihovny – beseda nad
knihou

- pozorně zhlédnout divadelní představení

návštěva divadla

Mezipředm.
vazby
prvouka

výtvarná
výchova

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Pomůcky: přehled psacího písma
Projekt: Vánoce, Člověk a rodina

Poznámka

Povídání o
pejskovi a
kočičce –
pohádky J.
Čapka
1x za pololetí
knihovnická
lekce
min. 1x za
pololetí
divadelní
představení

Termín

průběžně
během
celého
roku

