VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Jazyk a jazykové komunikace
ýeský jazyk

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu ýeský jazyk je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýeský jazyk a literatura pro 1.
stupeĖ ze vzdČlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
.
ýasová dotace:
1. roþník – 9 hodin
2. roþník – 10 hodin
3. roþník – 8 hodin
4. roþník – 8. hodin
5. roþník – 8 hodin
Organizace výuky:
Výuka je realizována formou vyuþovací hodiny (45 minut týdnČ), probíhá pĜevážnČ v kmenové tĜídČ.
Cíl výuky:
VzdČlávání v dané vzdČlávací oblasti smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím, že vede žáka k:
y
rozvíjení pozitivního vztahu k mateĜskému jazyku
y
vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostĜedku k získávání a pĜedávání informací, k
vyjádĜení jeho potĜeb i prožitkĤ a ke sdČlování názorĤ
y
zvládnutí bČžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostĜedí
y
samostatnému získávání informací z rĤzných zdrojĤ a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty rĤzného
zamČĜení na úrovni žáka 1. stupnČ
y
získávání sebedĤvČry pĜi vystupování pĜed tĜídním kolektivem a ke kultivovanému projevu jako prostĜedku prosazení sebe
sama
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y
y

individuálnímu prožívání slovesného umČleckého díla, ke sdílení þtenáĜských zážitkĤ, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuĜe
i k dalším druhĤm umČní založených na umČleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
dĤraz je kladen na správné užívání spisovné výslovnosti a pravopisu, aby si žák poradil v bČžném spoleþenském styku, umČl
vypravovat, popisovat i uvažovat pomocí odpovídajících stylistických a jazykových prostĜedkĤ

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt ýeský jazyk):
KOMPETENCE K UýENÍ
x uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby
si mohl žák postupnČ uvČdomovat jaký styl mu vyhovuje
x snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu
x k žákĤm je pĜistupováno dle jejich individuálních
schopností
x pracuje s výukovými programy na PC
x výuka podle vlastních výukových textĤ, které žáci dotváĜí
x škola postupnČ sestavuje didaktické postupy založené na
þtení s porozumČním
x škola propracovává didaktické postupy zamČĜené na
výuku práce s textem
x vlastní výukové texty navazující na pracovní listy dále
rozvíjejí získané schopnosti a dovednosti
x snažíme se aby totožné formy práce s textem , které si
žáci osvojili v hodinách þeského jazyka, byly využívány i
pĜi získávání vČdomostí v ostatních vzdČlávacích
oblastech
x pozornost žákĤ usmČrĖována na dĤležité základní jevy
x pracovní listy obsahují formy práce využívající zapisování
do tabulek a práci s myšlenkovými mapami
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x
x
x

x
x
x
x
x
KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ

x
x
x
x
x
x
x
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žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v rĤzných
zdrojích
žáci se uþí pracovat s pravidly þeského pravopisu
škola postupnČ vytváĜí systém výuky, ve kterém se
snažíme smysluplnČ prolínat uþivo jednotlivých pĜedmČtĤ
tak, aby základní vČdomosti získané v jedné oblasti
pomohly k nabytí nové vČdomosti v jiné oblasti
nauþit žáky samostatnosti je základním kamenem práce
v poþetném kolektivu
žákĤm je umožĖována realizace vlastních nápadĤ
žáci jsou postupnČ vedeni k využívání vlastních
vČdomostí k pomoci spolužákĤm
výuka je postupnČ doplĖována motivaþními úkoly
základním motivaþním faktorem je žákova svoboda
žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy
slušnou formou
žáci mohou opravit vyuþujícího, pokud udČlal chybu
snažíme se , aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí
látce
vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vČk, Ĝešit se
žáky
do výuky se snažíme postupnČ zapojovat úkoly z praxe
tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je
obohacován vazbou na praxi
škola vytváĜí systém vlastních výukových textĤ, které
vedou k samostatnosti žákĤ
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x
x
x
x

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

x

x
x

ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek
prezentace výsledkĤ pĜed žáky
žáci se úþastní besed na rĤzná témata
pĜi výuce je využívaná školní knihovna
žáci navštČvují besedy poĜádané mČstskou knihovnou
uþivo je prezentováno využíváním rĤzných textĤ a
záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ užívaných gest,
zvukĤ a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ
své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky
využívají pĜi dotváĜení školních výukových textĤ
k výuce je používána rĤzná literatura , þasopisy
do výuky je postupnČ zapojován brainstorming

x
x
x
x

snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci
žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci
škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
této formy práce využíváme ve fázi procviþování uþiva a

x
x
x
x

x

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
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úkoly ve vlastních výukových textech jsou Ĝazeny
v posloupnostech, které umožĖují rozvoj samostatnosti
žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly
k vypracování
žákĤm není bránČno pĜi vlastní volbČ poĜadí vypracování
úkolĤ
svobodné volby poĜadí plnČní úkolĤ mohou žáci využívat
všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe
nenavazujících úkolĤ
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x

KOMPETENCE OBýANSKÉ

x

x
x
x
x
x
KOMPETENCE PRACOVNÍ

x
x
x
x
x
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opakování uþiva
ve fázi vyvozování uþiva se uþíme využívat
kooperativního uþení
v hodinách þeského jazyka se snažíme pravidla vytváĜet,
kontrolovat a postupnČ dotváĜet vzhledem k situaci ve
tĜídČ
žáci reprezentují školu v jazykových soutČžích
škola poĜádá akce pĜipomínající lidové tradice (Adventní
sobota, Velikonoce)
v prĤbČhu roku jsou používaný texty související s lidovými
tradicemi
škola poĜádá besídky pro širší veĜejnost (tĜídní besídky,
vyĜazení deváĢákĤ)
snažíme se zde prezentovat, co se žáci nauþili
žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy
bezpeþnosti
žáci seznamováni s bezpeþnostními pravidly vyplývajícími
ze situace, tato pravidla jsou prĤbČžnČ kontrolována
žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných
nebezpeþí
škola se snaží žáky postupnČ vést k sebehodnocení své
práce
snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící
aktivitu

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cviþení pamČti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, rozvoj slovní zásoby
Sebepoznání a sebepojetí
dramatizace
Seberegulace a sebeorganizace
Ĝešení samostatných úkolĤ, „odhad schopností“, tiché þtení, moje role ve dvojici, ve skupinČ
Psychohygiena
tČlovýchovné chvilky, relaxaþní cviþení, hudba jako zklidĖující prvek, dechová cviþení
Kreativita
tvoĜení vČt na daná slova, dovyprávČní pĜíbČhu, vymyšlené pĜíbČhy, užití prvkĤ dramatické výchovy, þtení s porozumČním, otázky
a odpovČdi k textu
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
vzájemné poznávání a soužití ve tĜídním kolektivu, seznamování s dospČlými pracovníky školy, popis a charakteristika osob
Mezilidské vztahy
seznámení se s pravidly chování ve škole, snaha o jejich dodržování, rozpoznání, co je správné a co ne, pomoc druhému, využití
pohádkových textĤ – „dobro x zlo“, využití prvkĤ dramatické výchovy
Komunikace
monolog x dialog – jeho pravidla,dramatizace textĤ, pantomima, scénky – pozdrav, prosba, omluva, umČt o nČco požádat,
podČkovat, odmítnout
Kooperace a kompetice
spolupráce ve dvojicích, ve skupinČ, náhodné vazby, rozdČlení rolí
Morální rozvoj
ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti
modelové situace - nacviþování
ZŠ Pardubice – Studánka
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Hodnoty, postoje, praktická etika
naslouchání druhých, slušná forma komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Obþanská spoleþnost a škola
znát jméno školy, adresu, úþast na akcích školy: Slavnosti SlabikáĜe, tĜídní besídky
Obþan, obþanská spoleþnost a stát
znát svá práva a povinnosti, umČt nést odpovČdnost za své þiny
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svČt nás zajímá
vyprávČní o dovolené v zahraniþí, pohledy, fotografie, využít olympijských her a jiných mezinárodních setkání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
jedineþnost každého – vyprávČní o sobČ, co rád dČlám, zvyky rodin – tradiþní zvyky Vánoc, Velikonoc, poznávání našich kulturních
památek - výlety
Lidské vztahy
hodnocení mezilidských vztahĤ v pĜeþtených textech, srovnání se skuteþností ve tĜídČ, v rodinČ, využití pohádek - hodnocení
vlastností pohádkových postav
Etnický pĤvod
jsou –li ve tĜídČ dČti z etnických menšin – porovnání zvykĤ (Vánoce, Velikonoce)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
jsme souþástí pĜírody, pozorování a ochrana svého okolí
Vztah þlovČka k prostĜedí
tĜídČní odpadu ve škole, úklid okolí školy, soutČž tĜíd ve sbČru papíru, ochrana zvíĜat a životního prostĜedí - využití textĤ v uþebnici,
adopce zvíĜete ze ZOO – sbírka ve tĜídČ, škole
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy receptivních þinností:
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kritické þtení a vnímání mediálních sdČlení
práce s dČtskými þasopisy – kritické þtení textĤ – ne vše, co se objeví v tisku musí být pravdivé
interpretace vztahu mediálních sdČlení a reality
sloh- tvorba zprávy, sestavení oznámení,m pĜíprava þlánku do školního þasopisu
stavba mediálních sdČlení
pozvánka na tĜídní besídku apod.
Použité zkratky:
JV – jazykové vyuþování
LV – þtení a literární výchova
Ps – psaní
Sloh – komunikaþní a slohová výchova
OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
z – záĜí, Ĝ – Ĝíjen , li – listopad, p – prosinec, le – leden, ú – únor, b – bĜezen, d – duben, k – kvČten, þ – þerven
(napĜ. 4z – 4. roþník záĜí)
Poznámka: ke každému výstupu z RVP je urþen termín, kdy žák tento výstup plní ve Školním vzdČlávacím programu.
PĜíklad: výstup z komunikaþní a slohové výchovy 1.2 je plnČn ve 2. roþníku v únoru (2ú), a dále ve 3. roþníku v lednu, únoru,
bĜeznu, dubnu a kvČtnu (3le, 3ú, 3b, 3d, 3k).
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu ýeský jazyk
1. období – 1. – 3. roþník
Výstupy z RVP: žák
Komunikaþní a slohová výchova:
- 1.1 - plynule þte s porozumČním texty pĜimČĜeného rozsahu a nároþnosti – 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k, 2z, 2Ĝ,
2li, 2k, 3p, 3le, 3ú, 3b, 3d, 3k
- 1.2 - porozumí písemným nebo mluveným pokynĤm pĜimČĜené složitosti – 2ú, 3le, 3ú, 3b, 3d, 3k
- 1.3 - espektuje základní komunikaþní pravidla v rozhovoru – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k, 2li, 3z - k
- 1.4 - peþlivČ vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k,
2p, 2le,2ú, 3z - k
- 1.5 - v krátkých mluvených projevech správnČ dýchá a volí vhodné tempo Ĝeþi – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k,
2z, 2le, 3z - k
- 1.6 - volí vhodné verbální i nonverbální prostĜedky Ĝeþi v bČžných školních i mimoškolních situacích – 3z - k
- 1.7 - na základČ vlastních zážitkĤ tvoĜí krátký mluvený projev - 2li, 3 z - k
- 1.8 - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním – 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k, 2z, 3z - k
- 1.9 - píše správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev –
1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k, 2z, 2Ĝ, 2le, 2ú, 2kb, 3z - k
- 1.10 - píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení – 2p, 2d, 2k, 3p, 3le, 3ú, 3b, 3d, 3k
- 1.11 - seĜadí ilustrace podle dČjové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý pĜíbČh – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú,
1b, 1d, 1k, 2z, 2Ĝ, 3p, 3le, 3ú,
Jazyková výchova:
- 2.1 - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, þlení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky –
1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú, 1b, 1d, 1k, 2z, 2li, 2ú, 3z, 3Ĝ, 3li, 3p, 3le, 3b,
- 2.2 - porovnává významy slov, zvláštČ slova opaþného významu a slova významem souĜadná, nadĜazená a
podĜazená, vyhledá v textu slova pĜíbuzná – 1le, 1ú, 1b, 1d,1k, 2Ĝ, 3z, 3Ĝ, 3li, 3p, 3le, 3ú, 3b,
- 2.3 - porovnává a tĜídí slova podle zobecnČného významu - dČj, vČc, okolnost, vlastnost – 2b, 3d,3k,
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-

2.4 - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru – 3d, 3k,
2.5 - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, pĜídavných jmen a sloves – 1z, 1Ĝ,
1li, 1p, 1le, 1ú , 1b, 1d, 1k, 2z, 2b, 3d, 3k,
2.6 - spojuje vČty do jednodušších souvČtí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy – 2k, 3b,
2.7 - rozlišuje v textu druhy vČt podle postoje mluvþího a k jejich vytvoĜení volí vhodné jazykové i zvukové
prostĜedky – 2Ĝ, 2k, 3z, 3b,
2.8 - odĤvodĖuje a píše správnČ: i/y po tvrdých a mČkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dČ, tČ, nČ, ú/Ĥ, bČ, pČ, vČ, mČ - mimo morfologický šev; velká písmena na zaþátku vČty a
v typických pĜípadech vlastních jmen osob, zvíĜat a místních pojmenování – 2p, 2le, 2ú, 3z, 3Ĝ, 3li, 3p, 3le, 3ú, 3b,
3d,

Literární výchova:
- 3.1 - þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázování a tempu literární texty pĜimČĜené vČku – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le,
1ú, 1b, 1d, 1k, 2Ĝ, 2d, 3z - k
- 3.2 - vyjadĜuje své pocity z pĜeþteného textu – 1z, 1Ĝ, 1li, 1p, 1le, 1ú. 1b, 1d, 1k, 3z - k
- 3.3 - rozlišuje vyjadĜování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávČní – 2li, 2ú, 3z - k
- 3.4 - pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle pokynĤ uþitele a podle svých schopností – 2li,2p, 2le, 2ú, 2k, 3z - k
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1. roþník

PrĤĜezová témata
Výstup
JV – žák
V krátkých a mluvených projevech správnČ dýchá,
volí vhodné tempo Ĝeþi, správnČ peþlivČ vyslovuje,
vyslovuje sykavky, r a Ĝ, respektuje základní pravidla
rozhovoru, VyjadĜuje svoje pocity z pĜeþteného textu
Rozlišuje a þte dlouhé a krátké samohlásky¨dodržuje
délku samohlásek
Rozlišuje a þte hlásku, slabiku a slovo
Spojuje slabiky ve slova, slova ve vČty,
UvČdomČle þte
PĜechází z uvČdomČlého þtení v plynulé
Pozná písmeno malé, velké, tištČné, psané
Respektuje základní pravidla rozhovoru
Zvládá analýzu a syntézu slov, urþuje poþet slabik ve
slovČ, slyší poþáteþní a koneþnou hlásku slova,
kontroluje nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.,
mluví ve vČtách a jednoduchých souvČtích
Dbá na správnou intonaci a melodii mluveného
projevu
Vyhledává slova opaþného významu - leden
UvČdomČle þte, plynule spojuje slabiky a slova leden
Plynule mluví, dbá na správnou intonaci melodii
mluveného projevu, umí se pĜedstavit, pozdraví,
podČkuje, Omluví se, má úctu k dospČlým a starším
lidem

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Rozvíjeni mluveného projevu: správná
artikulace, srozumitelnost, znČlost
Prosba, podČkování, pozdrav, omluva
Poznávání písmen abecedy: Aa, Áá, Oo,
Óó, Ee, Éé, Uu, Úú, Ĥ
Délka hlásek

HV – zvuky, dlouhé tóny,
krátké tóny
ýJS – kamarádství
TV – pohybové výchova
OSV

Poznávání písmen abecedy Ii, Íí, Ll, Ss,
Mm
Správná výslovnost délky hlásek
Rozlišení hlásky, slabiky z hlediska potĜeb
þtení a psaní
BlahopĜání k narozeninám

TV –pohybová výchova
PRV – mezilidské vztahy,
HV – krátké a dloihé tĔy
OSV

Poznámky
ZáĜí

ěíjen

Listopad
PRV – vztahy v kolektivu,
Poznávání písmen abecedy Pp, Tt, Mm, Ss školní potĜeby, mezilidské
vztahy
Znaménka za vČtou ?!.
HV – dramatizace, rytmizace
OSV
MEV

Rozlišení hlásky, slabiky, slova a vČty
s hláskami M T P L S
Znaménka za vČtou ?!.
Poznávání písmen abecedy Jj, Nn, Dd
35

ýJS – zima
HV –rytmizace, dramatizace
TV - pohybová výchova
MEV, OSV

Školní vzdČlávací program

Prosinec

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Slova s uzavĜenou slabikou

Leden

Poznávání písmen abecedy Kk, Rr, Vv
Slova se zavĜenou slabikou,
PĜedložkové vazby
Krátké mluvené projevy
Znaménka za vČtou
Poznávání písmen abecedy Zz, Hh, Šš, Cc
Au, ou
Slova se zavĜenou slabikou
Slova s více souhláskami na zaþátku slov
Orientace v textu
Skládání slov
PĜedložkové vazby
Znaménka za vČtou
Poznávání písmen ýþ, Bb, Žž, ěĜ
Slova s více souhláskami uprostĜed a na
konci
Orientace v textu
PĜedložkové vazby
Hlasité a tiché þtení
Znaménka za vČtou

ýJS – zima, naše zdraví,
zvíĜata
HV – rytmizace, dramatizace,
TV – držení tČla
Únor
OSV, MV
PRV – zima, rodina, zvíĜata
HV – dramatizace, rytmizace
Pý – modelování
MEV, OSV

ýJS – jaro, naše rodina,
v restauraci, povolání,
zásady spoleþenského
chování
VV – jaro
HV – dramatizace a
rytmizace
MEV, OSV

Poznávání písmen abecedy Gg, Ff, Ch, ch, ýJS – jaro, dopravní
výchova, cestování,
slova obsahující di, ti, ni
telefonujeme
Slova s více souhláskami uprostĜed a na
ZŠ Pardubice – Studánka
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Poznámky

Školní vzdČlávací program

BĜezen

Duben

PrĤĜezová témata
Výstup

LV – žák
Vyslovuje správnČ sykavky, r a Ĝ
Dodržuje délku samohlásek
Plynule mluví
Dbá na správnou intonaci melodii mluveného projevu
Poslouchá a þte literární text pro dČti, poznává
postavy ze života dČtí a pohádek, hodnotí vlastnosti
postav, vyjadĜuje své pocity z poslechu a þetby textu
ýte správnČ hlásky, slabiky, slova i vČty, slova
s otevĜenou a uzavĜenou slabikou, krátké vČty þte se
zĜetelnou výslovností a uvČdomČle, vázané þtení
postupnČ pĜechází v þtení plynulé
Pracuje s rozpoþítávaly, hádankami, Ĝíkadly,
pĜíslovími a jazykolamy

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

konci, orientace v textu, þlánek, nadpis,
Ĝádek, odstavec,
PĜedložkové vazby
Znaménka za vČtou

Pý – modelování
VV – kresba obrázku dle
návodu
MEV, MV, OSV

Poznávání písmen abecedy ć, Ģ, Ė
Slova obsahující dČ, tČ, nČ, bČ, pČ, vČ, mČ
Orientace v textu
PĜedložkové vazby
Nadpis, Ĝádek, odstavec
Znaménka za vČtou
Melodie vČty

ýJS – léto, cestování
Pý, VV – pohádkové bytosti
(modelování, kresba),
HV – rytmizace, délka tónĤ,
pohybová výchova
M – vytváĜení souborĤ
OSV, MEV, MV

Vypravování o prázdninách, básnČ a
Ĝíkadla s hláskami Aa, Áá, Oo, Óó, Ee, Éé,
Uu, Úú, Ĥ
Rozpoþitávadla, hádanky, jazykolamy,
Ĝíkadla,
Poslech pohádek, dramatizace, ilustrace¨

ZáĜí
TV – správné držení tČla
VV – ilustrace pohádek, HV –
pohádky –dramatizace,
rytmizace, správné dýchání
ýJS – jsem školák, podzim

Pohádky, Zlatovláska, Jak se Honza uþil
latinsky, Šípková RĤženka a jiné
Nácvik þtení: sluchová a zraková cviþení,
þtení slabik
BásnČ a Ĝíkadla s hláskami I Í L S M
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HV – tony krátké a dlouhé,
rytmizace, dramatizace
TV – pohybová výchova
PRV – podzim, mezilidské
vztahy
Školní vzdČlávací program

KvČten, þerven

ěíjen

PrĤĜezová témata
Výstup
PĜednáší Ĝíkadla a krátké básnČ
UvČdomuje si posloupnost dČje, hodnotí vztahy mezi
postavami
Hledá a hodnotí základní myšlenky

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

Rozlišení slabiky a hlásky z hlediska potĜeb OSV
þtení a psaní
Vázané þtení slabik
Rozpoþítávala, Ĝíkadla, hádanky
Prosba, podČkování, omluva, pozdrav
Poslech pohádek, vypravování,
dramatizace, ilustrace
Pohádky: Hrneþku, vaĜ!, O pejskovi a
koþiþce, O Budulínkovi a další
HV - rytmizace, dramatizace
ýJS – vztahy v kolektivu
TV – pohybová výchova
MEV,OSV

Nácvik þtení: správné þtení slabik,
uvČdomČlé þtení snadných slov
BásnČ a Ĝíkadla s hláskami P T M S
Hádanky, Ĝíkadla, pĜísloví
PĜednes básnČ
Poslech pohádek, vypravování,
dramatizace, ilustrace
Pohádky: O perníkové chaloupce a další
Nácvik þtení: uvČdomČlé þtení snadných
slov a krátkých vČt se zĜetelnou výslovností
BásnČ a Ĝíkadla s hláskami J N D
Hádanky, Ĝíkadla, pĜísloví
Poslech pohádek - hodnocení vlastností
ZŠ Pardubice – Studánka
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ýJS – zima
TV – pohybová výchova
HV - rytmizace, dramatizace
VV – ilustrace
Pý – loutky
ýJS - Vánoce

Školní vzdČlávací program

Listopad

Prosinec

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

postav, vyjádĜení svých pocitĤ
HV - rytmizace, dramatizace
VV - ilustrace pohádek
ýJS – zima, zvíĜata v lese
Pý – modelování
OSV, MEV

Nácvik þtení: hlasité a vázané þtení se
SlabikáĜe
UvČdomČlé þtení
ZĜetelná výslovnost
BásnČ a Ĝíkadla s hláskou D K R V
Práce s literárním textem: pĜednes,
vyprávČní, vyjádĜení pocitĤ z þetby,
hodnocení pohádkových postav

Leden

Pohádky: O perníkové chaloupce, O
dvanácti mČsíþkách a další
HV - rytmizace, dramatizace
VV – ilustrace
Pý – modelování
ýJS – zima
MEV, OSV

Nácvik þtení: hlasité a vázané þtení ze
SlabikáĜe
Práce s literárním textem: rozpoþítávala,
Ĝíkadla, hádanky, pohádky, pĜednes,
vyprávČní

Únor

Pohádky: O ĜepČ, Princezna na hrášku a
další
Nácvik þtení: hlasité a vázané þtení ze
SlabikáĜe, zĜetelná výslovnost, uvČdomČlé
þtení,
Práce s literárním textem: Ĝíkadla, hádanky,
ZŠ Pardubice – Studánka
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HV - rytmizace, dramatizace
VV – ilustrace, loutky
Pý – modelování
ýJS – jaro
MEV, OSV

Školní vzdČlávací program

BĜezen

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

básnČ – pĜednes, pohádky – vyprávČní,
vyjádĜení pocitĤ z þetby
BásnČ a Ĝíkadla s hláskami: ý B Ž ě
Pohádky: O kohoutkovi a slepiþce, o
drakovi a jiné
Nácvik þtení: hlasité a vázané þtení ze
SlabikáĜe, uvČdomČlé þtení, zĜetelná
výslovnost, básnČ a Ĝíkadla s hláskami G F
CH
Slova obsahující di ti ni
Práce s literárním textem: VyprávČní – co
rádi posloucháme, co rádi þteme, poslech
literárních textĤ ze života dČtí

HV - rytmizace, dramatizace
VV – ilustrace
Pý – modelování
MEV, OSV

Duben

Pohádky: ýervená Karkulka, O žabce
princeznČ
Nácvik þtení: Vázané þtení pĜechod
v plynulé
ýtení porozumČním
ZĜetelná výslovnost
Slova obsahující dČ tČ nČ bČ pČ vČ mČ ć Ģ Ė
Práce s literárním textem: vyprávČní,
orientace v textu, práce s básní – sloka,
verš, rým, poslech ilustrace
ZŠ Pardubice – Studánka
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HV - rytmizace, dramatizace
VV – ilustrace
Pý – modelování, papírové
divadlo
MEV, OSV, MV, VDO

Školní vzdČlávací program

KvČten, þerven

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

VýbČr vhodné þetby pro konec 1. tĜídy:
Nabídka –
ýítanka pro 1. tĜ. (Studio 1 + 1)
Otíkova þítanka (Prodos)
Malý þtenáĜ (Alter)
Ps – žák
SprávnČ drží tužku, píše do správnČ umístČného
sešitu se správným sklonem, používá rĤzné grafické
materiály – kĜídy, uhel, atd.), správnČ pĜi psaní sedí,
orientuje se v liniatuĜe, zvládá pravo – levou orientaci,
zvládá pĜípravné cviky pro uvolĖování ruky, píše
jednotlivé prvky písmen a þíslic (þáry, oblouky, zátrhy,
ovály, kliþky, vlnovky), kontroluje vlastní písemný
projev
Osvojuje si správné tvary psacího písma, písmen a
þíslic, slabika a slov, správnČ spojuje písmen
Píše slova a jednoduché vČty
Zvládá opis a pĜepis
Píše þitelnČ, úhlednČ, jeho písemný projev je
upravený
Osvojí si psaní velkých poþáteþních písmen vlastních
jmen a prvního slova ve vČtČ

ZŠ Pardubice – Studánka

ýinnosti a pĜípravné cviky pro uvolĖování
ruky k psaní
Kresebné cviky velkých tvarĤ
Psaní jednotlivých prvkĤ písmen a þíslic
(þáry, oblouky, zátrhy, ovály, kliþky,
vlnovky)

TV – správné držení tČla
VV- uvolĖovací cviky,
zacházení s grafickým
materiálem

Písmena: l e i u é í Ĥ ú o ó M m
Slabiky: s písmeny l, m

ZáĜí, Ĝíjen

Listopad

Písmena: t p s A O T
Slova se slabikami otevĜenými
Opis, pĜepis
Psaní vČt

Prosinec

Písmena: J j y N n d D
Psaní vČt
Opis pĜepis

Leden
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

Diktát písmen a slabik
Únor

Písmena: k U Y l K t P R V v
Psaní vČt a slov
Opis, pĜepis
Diktát písmen a slabik
Písmena: z z h H au Au ou Ou
Psaní slov a vČt
Opis pĜepis
Diktát písmen a slabik
Opakování þíslic

M – psaní þíslic
BĜezen

ýJS – dopis kamarádovi

Písmena: S š š L c C E þ ý b B ž Ž
Psaní slov a vČt
Opis a pĜepis
Diktát písmen, slabik a slov
PĜepis souvislého textu

Duben

ýJS – jaro, léto

Písmena: Ĝ ě G g F f ch Ch ć Ģ Ė Č dČ tČ nČ
di ti ni bČ pČ vČ mČ
Opis pĜepis
Diktát slabik, slov a vČt
Opakování þíslic
Písmena: Abeceda
Opis pĜepis
Diktát slov a jednoduchých vČt
PĜepis básní a Ĝíkadel
ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

KvČten

ýerven

2. roþník

PrĤĜezová témata
Výstup
JV - žák
* je schopen krátké a souvislé projevy v ústní i písemné
formČ
* Rozlišuje þeské vČty od jiných jazykĤ
* Píše jednoduché vČty

Uþivo
JV
* MateĜský jazyk
* ýeština- ýeši
* Abeceda – velká a malá písmena tiskací a psací
* VČta- skládání slov a vČt, melodie vČty, psaní a
rozlišení vČt v textu

Sloh - žák
Sloh * VyprávČní – Pohádkové prázdniny
* Souvisle vypráví na dané téma, které dobĜe zná
* Pohádkové postavy
* Rozlišuje správné a nesprávné chování
* Vypráví podle osnovy, dramatizuje krátký texte, pohádku
LV - žák
* Souvislé vypráví pĜeþtené
* Plynule þte

LV * Pohádky
* PĜíbČhy ze života dČtí
* ěíkadla, lidová poezie

Ps - žák
* Dodržuje sklon a velikost písma
* Napíše jednoduchou vČtu
* Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

Psaní * Opakování malých písmen, þíslic
* PĜepis a opis slov, vČt

_________________________________________

______________________________________
JV

JV - žák

* Poznáváme vČty
* VČtná melodie
* PoĜádek vČt v textu
* Druhy vČt

* TvoĜí vČty ze slov
* Odlišuje a zdĤvodĖuje druhy vČt
* Píše správná znaménka za vČtou
ZŠ Pardubice – Studánka
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MezipĜedm. vztahy
ýJS – vztahy

Poznámky
ZáĜí

v rodinČ,
vztah
k rodné zemi
Vv - estetická
hodnota
písem. projevu
Hv – melodie Ĝeþi
/vČty/,
rytmus
v poezii

OSV – Ĝeþ jako prostĜedek
komunika-ce, správné a
nespráv-né chování
EGS – evropské a
svČtové jazyky
MV – kulturní jazy-kové
dČdictví rĤzných národĤ
_________________________
ýJS – poĜádek v osobních
vČcech /uklízet si hraþky/
- chování a
vlastnosti lidí
Školní vzdČlávací program

_____________
ěíjen

PrĤĜezová témata
Výstup
* TĜídí slov, rozlišuje nadĜazenost a podĜazenost slov
Sloh - žák
* Provádí jednoduchý popis – pojmenování pĜedmČtĤ a jejich vlastností
* Popisuje dČj – posloupnost dČjĤ na základČ
pozorování

LV - žák
* Plynule þtení s porozumČním
* Užívá správný slovní pĜízvuk a intonaci
* Pracuje s liter. textem
* Recituje básnČ

Uþivo

ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

v krizových situ* VČta – slovo: rozlišování slov ve vČtČ
* Slovní význam, slova nadĜazená, podĜazená acích
- vztahy v rodinČ
a souĜadná
(Perníková chaloupka)
Sloh - napĜíklad:
* Medvídek Pú
Hv – melodie vČty
* KryštĤfkovy hraþky – popis
Vv – všímání si
jednoduchých pĜedmČtĤ
tvarĤ, barev /popis hraþek/
* Perníková chaloupka – vyprávČní podle
- estetická kvalita písma
osnovy, dramatizace pohádky
LV * Pohádky
* PĜíbČhy ze života dČtí
* Rodinný život
* Poslech þetby poezie a prózy

Psaní
Ps - žák
* Velká písmena psací a tiskací abecedy
* Píše písmena podle normy psaní – má správnou
velikost a sklon písma
___________________________________________ _____________________________________
JV – žák
* Rozlišuje hlásky, slabiky, dČlí slova na konci Ĝádku
* Rozlišuje samohlásek, souhlásek a dvojhlásek
* Pracuje s obrázky slov

MezipĜedm. vztahy

JV

* Rozlišování hlásek
* Výslovnost a psaní dlouhých a krátkých
samohlásek – u,ú,Ĥ
* Grafická a zvuková podoba slova - obrázky
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OSV – Ĝeþ jako prostĜedek
komunikace
EGS – pohádky rĤzných národĤ

__________________________ _____________
ýJS – roþní
období,
- spoleþenské
chování
Vv – estetická hodnota
pĜírodních krás
Školní vzdČlávací program

Listopad

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

slov, slabikotvorné r, l
Sloh - žák
* Dodržuje posloupnosti dČjĤ na základČ pozorování
* Vnímá dČj jako základ vypravování
* Osvojuje si základní formy spoleþenského styku –
oslovení, pozdrav, podČkování

LV - žák
* Plynule a hlasité þte s porozumČním
* Recituje básnČ
* PĜevypráví jednoduchý pĜíbČhu, orientuje se v textu

Sloh
* MČsíc listopad – pozorování roþních
období
* Procházka parkem – orientace v psaném
textu
* Umíte zdravit?- forma spoleþenského
styku
* V divadle – chování ve spoleþnosti,
vhodné obleþení
LV * BásnČ o podzimu
* ZvíĜátka na podzim
* Rodina, domov

Poznámky

ýJS – podzim,
- rodina,
- domov
Vv – úhlednost písma,
- barvy podzimu
OSV – Ĝeþ a základní formy
spoleþenského styku
EVO – krásy pĜírody a jejich
ochrana

Psaní - žák
Psaní * Nácvik horních a dolních kliþek
* SprávnČ spojuje písmena, slabiky, zachovává
* Opis a pĜepis slov a vČt
rozestup písmen, píše jednoduchý text
* Dodržuje štíhlost a stejnomČrnou výšku písmen
___________________________________________ _______________________________________ __________________________ _____________
JV – žák
* Rozlišuje hlásky
* DČlí souhlásky na tvrdé mČkké a obojetné, umí je

ZŠ Pardubice – Studánka

ýJS. – roþní
období
* Známe souhlásky mČkké, tvrdé, obojetné
- pĜíroda
* Psaní i/y po mČkkých a tvrdých souhláskách –
v zimČ
JV
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Prosinec

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

procviþování písemné i ústní
vyjmenovat
* využívá ve slovech psaní i/y po mČkkých a tvrdých
souhláskách
Sloh - žák
* Vypráví pohádky – sleduje dČj
* Zvládá jednoduchý popis osoby
* Vnímá a chápe realitu a pohádkový dČj

LV - žák

* Plynule þte
* Využívá hlasité a tiché þtení s porozumČním
* Spojuje text s ilustrací
* Dramatizuje pohádky, pohádkové postavy
* Orientuje se v textu
Psaní - žák
* Zná nová písmena, umí je spojovat s ostatními
písmeny
* Zachovává správný rozestup písmen
* Zvládá pĜepis a opis jednoduchého textu
* Umí napsat adresu, pĜání

ZŠ Pardubice – Studánka

- vztahy
v rodinČ

Vv - zima
Sloh - napĜíklad
* O dvanácti mČsíþkách – vyprávČní,
ýJS – vlastnosti
orientace v textu, dovyprávČní
lidí
* Maruška a Holena – popis osob
- písemné
* Pohádkové úkoly – skuteþnost a pohádka
formy
* Zima – Ĝízené pozorování
spoleþens.
styku
LV
* Úryvky z knížek pro dČti
Vv – ilustrace,
* Pohádkové postavy – vlastnosti postav
- estetická
* PĜevyprávČní pĜeþteného textu
hodnota
písma
Psaní
* PĜepis textu
* Nácvik psaní nových písmen yY, wW,
qQ, xX
* PĜepis, opis slov a vČt
* Vánoþní pĜání, dopis Ježíškovi
* Psaní adresy
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OSV – dobré a špatné
vlastnosti,
vztahy k sob
EVO - ochrana pĜírody
v zimČ
OSV – formy spoleþens.
styku,
- vlastnosti

Školní vzdČlávací program

Poznámky

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

dČtských hrdinĤ
VDO – žák a rodina,
žák a škola
EGS – dČti jiných národností
MV – kulturní tradice
rĤzných etnik
_______________________________________________

JV – žák
* Vyslovuje a píše slova se skupinami
dČ,tČ,nČ,bČ,pČ,vČ,mČ
* Vnímá význam slabiky pro dČlení slov
Sloh - žák
* Vypravuje jednoduchý dČj
* Dodržuje posloupnosti dČjĤ na základČ pozorování
* Provádí jednoduchý popis osob a pĜedmČtĤ a jejich
vlastností
LV - žák
* Hlasité a tiše þte s porozumČním
* Spojuje obsah textu s i ilustrací
* Vypráví pohádky a povídky o dČtech

ZŠ Pardubice – Studánka

LV
* Kde píšeme písmeno Č – skupiny dČ, tČ , nČ;
bČ, pČ, vČ; mČ
* Procviþování uþiva
* DČlení slov na konci Ĝádku
Sloh
* vyprávČní podle obrázkové osnovy
* popis osob
* popis jednoduchých pĜedemČtĤ
LV
* Zima, verše o zimČ
* Lidové zvyky
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_________________________
ýJS – zima
- lidové zvyky
- vlastnosti pĜátel
Vv – ilustrace,
- všímání si
vČcí /popis/
Prv. – chování ve spoleþnosti
Hv – melodie a
rytmus básnČ
Vv – úhlednost písma
OSV – vlastnosti pĜátel
- pomoc v krizové situaci
MV – lidové zvyky
EVO – zima,
Školní vzdČlávací program

_____________
Leden

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy
respektovat klid
v pĜírodČ
OSV, VDO, EGS, MV- Ĝešení sociálních
problémĤ u dČtského
hrdiny
MEV – pĜednes básnČ
/role moderátora –
- umČní vystupovat pĜed
publikem/

* PĜednáší básnČ
Psaní - žák
* Dodržuje štíhlost a výšku písmen
* Dodržuje rozestup písmen ve slovech
* Spojuje písmena vratným tahem
* UmísĢuje správnČ diakritická znaménka

Psaní

___________________________________________
JV – žák
* Správné užívá párové souhlásky p-b, t-d, Ģ-ć,f-v, sz, š-ž,, ch-h

_____________________________________
LV
* Výslovnost a psaní souhlásek na konci a
uvnitĜ slov
* Jiný tvar slova,slovo pĜíbuzné
* Procviþování

Sloh a LV- žák
* Dodržuje posloupnosti dČjĤ na základČ pozorování
a poslechu
* Dramatizuje pohádky- hlasový projev
* VystižnČ charakterizuje postavy
* Nacviþuje pĜirozenou intonaci
* Vypráví pohádky a povídky o dČtech
* Dramatizuje pohádky nebo povídky
* Hraje divadlo s využitím maĖáskĤ, loutek
Psaní - žák
ZŠ Pardubice – Studánka

* Nácvik horních a dolních zátrhĤ
* DoplĖování slov do textĤ, pĜepisy,
Ĝazení vČt
* Psaní jednoduchého textu

Sloh a LV – napĜíklad:
* ýervená Karkulka- doplĖování vČt, otázky a
odpovČdi
* Karkulka jde k babiþce – Ĝazení obrázkĤ
* Hrajeme pohádku o Karkulcedramatizace pohádky
* SvČt dČtí, mezilidské vztahy
* Poezie a próza
* ěešení hádanek a slovních hĜíþek
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Poznámky

Hv – znČlost, neznČlost
- melodie Ĝeþi,
/dramatizace/
ýJS. – opatrnost
v jednání
s neznámými lidmi
Vv – výtvarné Ĝešení scény,
kostýmĤ atd.
Pþ – maĖásci, loutky
Hv – intonace v Ĝeþi
OSV – chování v modelové situaci
/neznámá osoba/
MV, EGS –
- ý.Karkulka jako

Školní vzdČlávací program

_____________
Únor

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

* Správné užívá velká písmen ve slovech i vČtČ a
Psaní
tradiþní pohádka
diakritická znaménka
* Nácvik oválĤ- o, a, d, g, c, ch
evrop. národĤ
* Dodržuje štíhlost písmen,zvláštČ oválných s oblouky
* Domýšlení, doplĖování slov a Ĝazení vČt MEV – dramatický projev
a kliþkami
v médiích
* Spojuje písmena o, b, v
OSV, VDO – zápletky
her /sociální a
spoleþenské problémy/
MEV – divadlo, film,
média
EGS, MV – literár.a
dramatická tvorba
/pohádky, povídky,
hry/ mají všechny
národy a všechna
etnika /pĜedávání
moudrosti/
______________________________________________
________________________
___________________________________
ýJS – ovoce,zelenina
JV
JV - žák
Vv – pozorování
* Slovní druhy – seznámení s názvy slovních
* Poznává podstatná jména, slovesa a pĜedložky
pĜedmČtu
druhĤ
( spojky) v textu
Prv. – jaro
* Podstatná jména a slovesa
* ýásteþné rozlišuje ostatní slovní druhy s pomocí
- pĜíroda
* PĜedložky a spojky
uþitele
M – logické myšlení
* Ostatní slovní druhy
Vv – úhlednost,
Sloh - žák
Úprava
Sloh – napĜíklad:
* TvoĜí jednoduchý popis
* Banán a okurka – porovnání na základČ
* Dodržuje posloupnosti dČjĤ na základČ pozorování pozorování
OSV,VDO,EGS,MV,
ZŠ Pardubice – Studánka
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Poznámky

_____________
BĜezen

PrĤĜezová témata
Výstup
* Pojmenovává a porovnává pĜedmČty a jejich
vlastností

LV - žák
* Plynule þte
* ýte s porozumČním
* PĜednáší básnČ
* ěeší hádanky a slovní hĜíþky
* Seznamuje se s knihovnou, s knihami o pĜírodČ a
vČcech
* Doporuþuje knihy spolužákovi

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

* ýtČte þasopisy- seznámení s þasopisy a
knihou, návštČva knihovny
* Pohádka s nejistým koncem – orientace
v textu, rozvoj vyjadĜování

EVO, MEV – informativní
a komunikativní funkce
þasopisĤ, knih /rozvoj
zájmu o jednotlivá témata/

LV

OSV, VDO, EGS, MV,
EVO, EV –
- kniha, zdroj pouþení
o svČtČ a jeho problémech /viz témata/

* Jaro v pĜírodČ
* Pohádky o zvíĜátkách
* Poezie – jaro v básniþkách

Psaní
* Nácvik P,R,B,I
Psaní - žák
* Píše krátká slova a jednoduché vČty
* PĜepis a opis
* Dbá na þitelnost, úhlednost a celkovou úpravu
* ěazení a dotváĜení vČt, rým
písemného projevu
___________________________________________ ____________________________________
_________________________
JV – žák
JV
* Umí rozlišit obecné a vlastní jméno
* Vlastní jména – rozlišení vlastních a obecných ýJS – vlastní jména þlenĤ
* Procviþuje pravopis jmen místních
rodiny,
jmen. Názvy mČst, hor, Ĝek
* Umí vyjmenovat abecedu
- vlastní jména místní
* Abeceda – abecední poĜádek
* ěadí slova podle abecedy
Vv – dopravní znaþky
- knižní ilustrace
- úhlednost písemností
ZŠ Pardubice – Studánka
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Poznámky

_____________
Duben

PrĤĜezová témata
Výstup
Sloh – žák

* Dodržuje posloupnosti dČje na základČ pozorování
* Rozlišuje správné a nesprávné chování

LV – žák

* Se seznamuje se základem literatury – próza,
poezie
* PĜevypráví pĜíbČh
* Recituje básnČ
* Vnímán spojitosti textu a ilustrace
Psaní – žák

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Hv – rytmus v poezii
* Jak fazole rostla – popis obrázku podle osnovy ýJS – jaro
* Ve mČstČ – popis motivaþního obrázku
- rodina
* Znáte dopravní znaþky? – neverbální
- zvyky
vyjadĜování
OSV – chování na ulici
EGS – vlastní jména
LV
/cizí zemČ/
* Vše o jaru
EVO – pČstitelství
* Rodiþe a dČti
/vztahy v pĜírodČ/
* Lidová poezie, velikonoþní koleda
MV – próza a poezie
* Výtvarný doprovod – ilustrace, ilustrátor
jiných kultur,
etnik
Sloh

Psaní

* Dodržuje tvar písmen
* Nácvik K, J, U, T, D
* Píše þitelnČ a úhlednČ
* PĜepis, opis
* Umí napsat pĜání, adresu (pohlednice, dopis)
* Adresa
___________________________________________ _________________________________________
JV – žák

JV

* Rozlišuje jednoduchou vČtu a spojuje dvČ nebo více * VČtné celky – vČta jednoduchá
vČt spojkou
* Spojky v souvČtí
* Používá spojky – spojuje vČty a slova
* Dodržuje poĜádek slov ve vČtČ
Sloh – žák

* Pracuje s vČtou jako s jednotkou projevu
* Dodržuje poĜádek slov a vČt v souvislém projevu
* Pojmenovává pĜedmČty a jejich vlastností
ZŠ Pardubice – Studánka

Poznámky

Sloh

* U moĜe – odpovČć na otázky
* Na památku z prázdnin – opakování
popisu, poĜadí vČt, vyprávČní
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__________________________
Vv – popis
pĜedmČtu
KvČten
– ilustrace,
úhlednost
pĜi psaní
M – logické
myšlení
/hádanky/
ýJS – pracovní

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

LV – žák

LV

Psaní – žák

Psaní

* Plynule þte s porozumČním
* Domýšlí pĜíbČhy
* Orientuje se v textu þítanky a pohádkové knihy
* Vnímán spojitosti textu a ilustrace
* Píše velká poþáteþní písmena vlastních jmen
* Píše krátká slova a jednoduchých vČty
* PĜevádí slova a vČty z podoby mluvené do psané

* Spoleþní mimoþítanková þetba
* Pohádkové pĜíbČhy
* PĜevyprávČní pĜíbČhu
* Hádanky a slovní hĜíþky

* Nácvik L, S, Y, W, f, E, G, Q
( 2 díl s. 21 – 27 )
* Opis a nahrazování slov
* Dokonþování a pĜepis vČt
* Dodržování þitelnosti a úhlednosti,
základní hygienické a pracovní návyky pĜi
psaném projevu

MezipĜedm. vztahy
návyky pĜi
psaní
/hygiena
OSV – rozvoj komunikace
EGS, MV, EVO –
- prázdniny,
poznávání jiných
zemí
OSV – rozvoj
komunikace

________________________
___________________________________________ __________________________________________ Hv – rytmus a
JV
JV – žák
melodie Ĝeþi
* ZávČreþné shrnutí uþiva
* Pracuje s vČtou jako jednotkou projevu
– intonace a
* Umí rozdČlit hlásek, tvoĜí slabiky, dČlí jednoduchá * Opakování a souhrnná cviþení
PĜízvuk
slova
Vv – ilustrace,
* Rozeznává vČty dle postoje mluvþího
popis
* SprávnČ vyslovuje, píše pravopisnČ správnČ
– úhlednost
* Poznává podstatná jména a slovesa
písemného
* Rozlišuje obecná a vlastní jména
projevu
* Používá spojky v souvČtí a ve vČtČ jednoduché
OSV – rozvoj
komunikace
Sloh – žák

ZŠ Pardubice – Studánka

Sloh
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Poznámky
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_____________
ýerven

PrĤĜezová témata
Výstup
* Respektuje základních formy spoleþenského styku
* SprávnČ oslovuje, pozdraví
* Je schopen vypravovat a popisovat
* SprávnČ intonuje se slovním pĜízvukem
* Formuluje otázky a odpovČdi
LV – žák

* Plynule þtení s porozumČním
* Recituje básnČ
* Spojuje text s ilustrací
* Vnímá poslech poezie a prózy
* PĜirozenČ intonuje, hlasitČ a tiše þte s porozumČním

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

* Píšeme pozdrav – základní formy
spoleþenského styku
* Kdo to ví, odpoví – tvoĜení otázek (
veselé louþení se školou )

VDO – formy spoleþenského styku

LV

MEV – kultura komunikace v médiích
OSV, MEV – rozvoj
komunikace ve
spoleþen. styku

MV, EGS – chápání
odlišných tradic
v spoleþen. styku

* Spoleþná mimoþítanková þetba
* ýtení obsáhlejších textĤ, orientace
v textu
* Recitace básní J. Žáþka
Doporuþená doplĖková þetba:
NejkrásnČjší pohádky o zvíĜátkách
Dobrodružství veverky Zrzeþky
ýeské pohádky
Já Baryk
Knížka Ferdy mravence

Psaní - žák

* Píše písmena a þíslice podle normy psaní
* Dodržuje rozestupy a spojování písmen
* PĜi psaní správnČ používá diakritická znaménka
* Píše þitelnČ a úhlednČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Psaní

* Psaní krátkých dopisĤ, pozdravĤ
* Psaní seznamĤ a vyplĖování pĜihlášek,
adresa
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Poznámky

3. roþník

Oþekávaný výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy

Žák:

JV

*spisovný jazyk

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,
þlení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krá-

*krátké vyprávČní
*spodoba znČlosti

tké samohlásky

*druhy vČt

porovnává význmay slov, zvláštČ slova
opaþného významu a slova významem souĜadná, nadĜazená a podĜazená, vyhledává
v textu slova pĜíbuzná
rozlišuje v textu druhy vČt podle postoje
mluvþího a k jejich vytvoĜení volí vhodné jazykové i zvukové prstĜedky

Žák:
peþlivČ vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech
správnČ
a volí vhodné tempo Ĝeþi
volí vhodné verbální i nonverbální
prostĜedky
Ĝeþi v bČžných školních i mimoškolních
situacích, na základČ vlastních zážitkĤ
tvoĜí krátký mluvený projev

ZŠ Pardubice – Studánka

ýJS -cestování,
vztah
k vlasti a pĜírodČ
DV-bezpeþnost
chodcĤ

*ustálená Ĝada písmen
*Ĝazení slov dle abecedy
*vyhledávání slov
*význam slov
*slabika, hláska, písmeno
*slovní pĜízvuk

Sloh

OSV
EGS
EVO
MEV

HV-rozpoþitadla, ryt- EVO
mická cviþení
VV-vzorce hlásk.složení slov
ýJS -doprava,
OSV
povolání

*pozdravy
*hrané scénky

(Ĝidiþ, strojvedoucí,

MV

*spoleþenské chování

prĤvodþí, revizor)

EGS

*vyprávČní

54

Školní vzdČlávací program

záĜí

LV

Žák:
þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázo-

vání a tempu literární texty pĜimČĜené vČku
vyjadĜuje pocity z pĜeþteného
rozlišuje vyjadĜování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávČní
pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle pokynĤ uþitele a podle svých schopností
plynule þte s porozumČním texty pĜimČĜené
rozsahu a nároþnosti
Žák:
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení

Oþekávaný výstup

ýJS þásti dne

Pohádky
*þtení tiché a s
porozumČním
Povídky

OSV
EVO

VV-Co slunce malovalo

BásnČ
*recitace

Malá abeceda
*upevĖování tvarĤ písmen
(psací písmo)
*doplĖování a tvoĜení vČt
jednoduchých
písmena e-s

Uþivo

Mluvnice-vČta jedn.,
slovo

MEV
EVO

VV-estetika písma
ýJS -rostliny a živoþ.,
povolání

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy
Žák:

JV

odĤvodĖuje a píše správnČ: i/y po tvrdých
a mČkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech;

Psaní i/y po
obojet.souhláskách
*souhlásky tvrdé a
mČkké
*vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,
v,z-všeobecné
seznámení

ýJS -psaní cizích slov

EGS

(cizí zemČ),vyj.slova-

MV

vlastní jména (obce,

MEV

pamČtihodnosti,atd.)

dČ, tČ, nČ, ú-Ĥ, bČ, pČ, vČ, mČ; velká písmena zaþátku vČty a u vlastních jmen osob,
zvíĜat a místních pojmenování

ZŠ Pardubice – Studánka
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Ĝíjen

Žák:

Sloh

respektuje základní komunikaþní pravidla
v rozhovoru
peþlivČ vyslovuje, opravuje svou nesprávnou
nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správnČ
a volí vhodné tempo Ĝeþi
volí vhodné verbální i nonverbální prostĜedky
Ĝeþi v bČžných školních i mimoškolních
situacích
Žák:
LV
þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázování a tempu literární texty pĜimČĜené vČku
vyjadĜuje pocity z pĜeþteného
rozlišuje vyjadĜování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávČní
pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle pokynĤ uþitele a podle svých schopností
plynule þte s porozumČním texty pĜimČĜené
rozsahu a nároþnosti
Žák:

Psaní

zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení
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ýJS -knihovna jako ins- OSV

*funkce knihovny
*co se dČje v
knihovnČ - scénky

tituce

EGS
MV
MEV

*þlenové rodiny,vztahy mezi nimi
(vztahy mezi
spolužáky-šikana)

ýJS -historie: rodo-

BásnČ
*rozbor básnČ,
recitace
Pohádky
*plynulé þtení vČt
jednoduchých
a souvČtí
*þlenČní textu
Encyklopedie
*orientace v
encyklopedii,
výbČr povolání

ýJS -cestování (zemČ

OSV

svČta), zvíĜata, povo-

EGS

lání

EVO

M-mat.výrazy v bás-

MEV

OSV

kmen, povolání

ních
Mluvnice-vČta jedn.,
souvČtí

Velká a malá
písmena abecedy
*tĜídČní slov
*slova protikladná
*tvoĜení a
dokonþování vČt
písmena z-U

Mluvnice-význam slo-

EVO

va
ýtení-pĜirovnání

MEV

VV-estetika písma
ýJS -živoþichové
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Školní vzdČlávací program

Oþekávaný výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy

Žák:

JV

Vyjmenovaná slova po b,l

odĤvodĖuje a píše správnČ i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných a pĜíbuzných slovech; velká písmena na zaþátku
vČty a v typických pĜípadech vlastních jmen
osob, zvíĜat a místních pojmenování

*vyjmen.slova - jejich tvary a slova s nimi
pĜíbuzná
*psaní velkých písmen - vlastní jména

Žák:
Sloh
respektuje základní komunikaþní pravidla
v rozhovoru, peþlivČ vyslovuje a opravuje
svou nesprávnou výslovnost, v krátkých
mluvených projevech správnČ dýchá a volí
vhodné tempo Ĝeþi, verbální i neverbální
prostĜedky, na základČ vlastních zážitkĤ
tvoĜí krátký mluvený projev
Žák:
LV
þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázování a tempu literární texty pĜimČĜené vČku,
vyjadĜuje své pocity z pĜeþteného,
rozlišuje vyjadĜování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávČní,
pracuje tvoĜivČ s literárním textem, plynule
þte s porozumČním texty pĜimČĜeného rozsahu a nároþnosti
Žák:
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení

*vypravování a vypisování - domácí þinnosti
*pomoc rodiþĤmXpomoc kamarádovi (slabšímu)
*popis pracovního postupu (zjednodušenČ)
*scénky (využití þasu)
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Pohádky
Krátké básnČ
Zahraniþní literatura
*slovní a vČtný pĜízvuk
*pĜedþítání, vypravování
*ilustrace knih (vzájemná vazba dČje a ilustrace), ilustrátor
*þetba ukázky dČtské zahraniþní literatury
*výbČr povolání
Velká a malá písmena abecedy
písmena y - R
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ýJS -vlastní jména
(obce,kĜestní jména aj.),
zvíĜata
VV-výtvarné zpracování vyjm.slov
Dramatizace-pantomima vyjm.slov
Pý-práce doma,v dílnČ a na zahradČ
ýJS péþe o zvíĜata a
kvČtiny
M-þas
Dramatizace-scénky

OSV
MEV

OSV
EVO
MV
MEV

Mluvnice-pĜízvuk
VV-ilustrace
ýJS -povolání

OSV
VDO
EGS
MEV

Mluvnice-vlastní jména (i cizí)
ýJS zahraniþní mČsta,
slavná místa ýR,dop.
prostĜ.,zvíĜata,ovoce

OSV
EGS
EVO
MEV

Školní vzdČlávací program

listopad

Oþekávaný
výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy

Žák:

JV

odĤvodĖuje a píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovabých slovech, rozlišuje pĜíbuzná a vyjmenovaná slova

Žák:
Sloh
seĜadí ilustrace podle dČjové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý pĜíbČh, na
základČ vlastních zážitkĤ tvoĜí krátky mluvený projev

Žák:
LV
pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle pokynĤ uþitele a podle svých schopností,
vyjadĜuje své pocity z pĜeþteného textu, þte
s porozumČním, þte a pĜednáší

Žák:
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spo-
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Vyjmenovaná slova po m,p
*vyhledávání vyjmenovaných
slov
*doplĖování i/y
*vyjmen.slova - jejich tvary a slova s nimi
pĜíbuzná
*chápání významu nČkterých slov
*psaní velkých písmen - vlastní jména
*slabiþné a hláskové složení slov
Popis
*popis dČje dle obrázkové osnovy
Vánoþní blahopĜání
Vánoce - vypravování
*psaní vánoþního blahopĜání
*popis pracovního postupu - papírový
vánoþní stromek
Bajky
*þetba bajek - upevĖování þtenáĜských
schopností
Poezie - lidová slovesnost
*recitace básní
Pohádky
*dramatizace pohádek a povídek (zapojení
co nejvČtšího poþtu žákĤ)
*výbČr povolání
Velká a malá písmena abecedy
písmena T-X
*doplĖování vČt
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ýJS vlastní jména
(ob-

OSV

ce,kĜestní jména aj.), MEV
zvíĜata
VV-výtvarné zpracování vyjm.slov
Dramatizace-pantomima vyjm.slov
HV-Ĝíkanka jako píseĖ, rytmizace
Pý-práce s papírem
ýJS -zvíĜata (kapr)

ýJS -povolání
Dramatizace-pohádka jako hra
M-þísla v þetbČ (þítanka)

OSV
MlV
EVO
MEV

OSV
VDO
EGS
MEV

Mluvnice-vlast.jména OSV
ýtení-þeské pohádky EVO
a jejich autoĜi
MEV

Školní vzdČlávací program

prosinec

juje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení

Oþekávaný
výstup

*vypisování slov
*vybírání vhodných slov
*samostatné tvoĜení vČt
*psaní adresy

Sloh-adresa,Vánoce
Prv-péþe o drobná
zvíĜata

Uþivo

PrĤĜezová
témata

MezipĜedmČtové

Poznámky

vztahy

Žák:

JV

odĤvodĖuje a píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovabých slovech, rozlišuje pĜíbuzná a vyjmenovaná slova

Žák:

Sloh

porozumí písemným nebo mluveným pokynĤm a plynule þte s porozumČním,dokáže
navrhnout název pohádky, správnČ klade
otázky a dokonþuje vČty, sestavuje a zapisuje osnovu vypravování

Žák:
LV
plynule þte texty pĜimČĜeného rozsahu
a nároþnosti, rozlišuje pohádku a povČst
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Vyjmenovaná slova po s,v
*vyhledávání
vyjmenovaných slov
*doplĖování i/y
*odĤvodĖování pravopisu
*vyjmen.slova - jejich tvary a slova s nimi
pĜíbuzná
*psaní velkých písmen - vlastní jména
*slabiþné a hláskové složení slov
*pĜedpona vy- a její vliv na význam slova
Sestavování osnovy
pĜíbČhu
*práce s textem
*popis pĜedmČtu
Nakupování
*postup pĜi nakupování
*popis našeho nákupu
*obchody v našem okolí (scénky ve skup.)
Zimní sporty
Pohádka, povídka
PovČst
*výrazné a tiché þtení s porozumČním
*poslech þetby
*dramatizace povČstí
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ýJS -vlastní jména
(ob-

OSV

ce, památky aj.), zví-

MEV

Ĝata
VV-výtvarné zpracování vyjm.slov
Dramatizace-pantomima vyjm.slov

ýt-pohádky

OSV
MV

ýJS potraviny, peníze

TV-sporty
ýJS -místa v ýR, historie zemČ
Dramatizace-povČst
jako hra

OSV
MEV
OSV
VDO
MEV

Školní vzdČlávací program

leden

Žák:

Psaní

zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá sdČlení

Oþekávaný
výstup

Velká a malá písmena
abecedy
písmena w,W
*psaní þíslic (datum)
*pĜepis vČt
*dokonþování a tvoĜení vČt
*psaní adresy
*tiskací písmena (kĜížovky)

Uþivo

Mluvnice-vlastní jmé- OSV
na (i cizí)
ýJS -mČsta ýR
M-þíslice

MezipĜedmČtové

EGS
MEV

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy

Žák:

JV

porovnává významy slov, slov opaþného
významu, slova souĜadná, podĜazená a nadĜazená, vyhledává slova pĜíbuzná, odĤvodĖuje a píše správnČ i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných a pĜíbuzných
slovech

Žák:

Sloh

respektuje základní komunikaþní pravidla,
volí vhodné verbální i nonverbální prostĜedky
Ĝeþi v bČžných školních i mimoškolních
situacích, seĜadí ilustrace podle dČjové
posloupnosti a vypráví podle nich
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Vyjmenovaná slova
po v,z
*vyhledávání
vyjmenovaných slov
*doplĖování i/y
*odĤvodĖování
pravopisu
*vyjmen.slova - jejich tvary a slova s nimi
pĜíbuzná
*velká písmena vlastní jména
*slova s pĜedponami
vy-,výPozvánka (oslava
narozenin)
*obsah a struþnost pozvánky výbČr údajĤ
*psaní pozvánky
*vyjádĜení blahopĜání k narozeninám
Osnova dle
kresleného pĜíbČhu
*sestavení osnovy
dle obrázkĤ
*vypravování dle osnovy v þase min.a pĜít.
*povídání o jídle
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ýJS -vlastní
jména(kĜe-

únor

stní jména,obce aj.),
cestování (RuzynČ)
VV-výtvarné zpracování vyjm.slov
Dramatizace-pantomima vyjm.slov

VV-vyzdobení poz-

OSV

vánky

MEV

OSV
MEV

Školní vzdČlávací program

(oblíbené jídlo)
Popis pracovního
postupu
*popis þinnosti dle
obrázkĤ
*sepsání a
vyzdobení jídelníþku
*pozvání ke stolu a
podČkování

ýJS-jídlo (potraviny)
VV-vyzdobení jídelníþku
Spol.chování-u stolu

OSV
MEV

Žák:

LV

vyjadĜuje své pocity a pouþení z pĜeþteného
textu pĜimČĜeného rozsahu a nároþnosti,
pracuje tvoĜivČ s literárním textem podle
pokynĤ uþitele a podle svých schopností

Žák:

Psaní

zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ sprá-

Povídání nad
literárním textem
Bajky
*charakteristika
postav
*domýšlení
pĜíbČhu
*vyjádĜení pouþení
(bajky)
*výbČr povolání
Psaní vlastních
jmen
Psaní vČt a slovních
spojení
*opis tiskacím a psacím písmem
*výbČr vhodných slov
a vČt
*doplĖování slov do
vČt

ýJS historie zemČ

OSV

VV-malíĜ J.Lada

EGS
MV
MEV

ýJS -mČsta a státy
Ev-

OSV

ropy,Praha(památky), EGS
lesní plody

EVO

ýtení-spisovatelé a

MEV

básníci,poh.postavy

vnČ jednoduchá sdČlení
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Školní vzdČlávací program

Oþekávaný výstup

Uþivo

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy
Žák:
JV
odĤvodĖuje a píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovabých slovech, rozlišuje pĜíbuzná a vyjmenovaná slova,
spojuje
vČty do jednodušších souvČtí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozlišuje v textu druhy vČt podle postoje mluvþího
Žák:
Sloh
respektuje základní komunikaþní pravidla,
peþlivČ vyslovuje a opravuje svou nesprávnou výslovnost, volí vhodné verbální i nonverbální prostĜedky Ĝeþi v mimoškolních situacích

Souhrnná cviþení
*psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitĜ
slova (vyjm.a pĜíbuzná slova) - opakování:
*Ĝady vyjmenovaných slov
*odĤvodĖování pravopisu
*vČta jednoduchá a souvČtí (slovesa ve vČtČ)
Spoleþenské chování (na návštČvČ)
*pozdravy a uvítání - vzorové situace
*požádání a omluva, tvoĜení otázek
*správné vyjadĜování - rozšiĜování vČt, využívání hesel, tvoĜení otázek

Veselé Velikonoce
*velikonoþní výrazy a jejich vysvČtlení
*ukázka koledy - ve skupinČ
*velikonoþní zvyky - barvení vajec (popis),
tvoĜení vČt
*velikonoþní pĜání
Žák:
Výstavka dČtských knih
LV
pracuje tvoĜivČ s literárním textem dle poky- AutoĜi píšící pro dČti
nĤ uþitele, rozlišuje literární styly a druhy
Knihovna
dČtské literatury
*ukázka knih donesených dČtmi i uþitelem
*výbČr vhodné literatury - typy
*spoleþná návštČva školní, popĜ.mČstské
knihovny
Žák:
PĜepis slov a vČt
Psaní
píše vČcnČ i formálnČ správnČ jednoduchá Opis slov a vČt
sdČlení
*pĜiĜazování vČt k obrázkĤm
*zaĜazování slov do skupin
*doplĖování slov do vČt
Úprava slov v tabulce a písmen
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OSV
MEV
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ýJS spoleþenské chování
Dramatizace-scénky

OSV
MEV

OSV
EGS
MEV
MedV
ýJS þtení o zvíĜatech,
historie v povČstech
aj.

OSV
EGS
MV
MEV

DV-dopravní znaþky
ýJS -obory:lidské tČlo,
potraviny, obleþení,
rostliny, rodina

OSV
MEV

Školní vzdČlávací program

bĜezen

v kĜížovce
*vyplĖování tabulky a kĜížovky

Oþekávaný výstup
Žák:
JV
odĤvodĖuje a píše správnČ i/y dle þísla,
rodu a pádu podstatných jmen, velká písmena na zaþátku vČty a ve vlastních jménech osob, zvíĜat, vČcí a místních pojmenování

Žák:
Sloh
volnČ reprodukuje text podle svých schopností, na základČ vlastních zážitkĤ tvoĜí
krátký mluvený projev

Uþivo

MezipĜedmČtové

Podstatná jména - þíslo, rod, pád
*urþování slovních druhĤ se zamČĜením na
podstatná jména
*jednotné a množné þíslo (za pomoci ukazovacích zájmen) - urþování
*rod mužský, ženský, stĜední (za pomoci
ukazovacích zájmen) - urþování
*vytváĜení rĤzných tvarĤ slova
*správné tvoĜení otázek + seznámení se
7 pády a pádovými otázkami (skloĖování)
*urþování pádĤ
Vlastní jména
*rozlišení podstatných jmen obecných
a vlastních
*správné psaní velkých písmen
Komunikace mezi lidmi (rozmluva)
*tvoĜení vhodných (kratších) vČt
*tvoĜení otázek
*používání gest
Jak se také dorozumíváme
*diskuze o rĤzných formách dorozumívání
(gesta, znaþky, rozhovor, cizí jazyky) - dramatizace
*použití pĜirovnání
*odpovídání na otázky + tvoĜení souvislého
projevu
*nahrazování sloves vhodnČjšími
*tvoĜení heslovitých vČt
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PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy
M-þísla
ýJS -samci a samice
v pĜírodČ (rody), osobnosti a zemČp.názvy

OSV
MEV

TV-povely

OSV
MEV

ýJS
komunikace
Dramatizace-scénky
Poezie-pĜirovnání

OSV
EGS
MV
MEV

Školní vzdČlávací program

duben

Žák:
LV
pracuje tvoĜivČ s literárním textem dle pokynĤ uþitele, rozlišuje literární styly a druhy
dČtské literatury, rozlišuje podstatné a okrajové informace, podstatné informace zaznamenává
Žák:
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ
správnČ jednoduchá sdČlení

Oþekávaný výstup
Žák:
JV
porovnává a tĜídí slova podle zobecnČného
významu - dČj, vČc, okolnost, vlastnost;
rozlišuje slovní druhy, þte text v rĤzných
þasech, urþuje u sloves osobu, þíslo a þas

Žák:
Sloh
sestaví osnovu a vytvoĜí krátký mluvený
pro-
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ýetba jako zdroj informací - encyklopedie
*ukázka encyklopedické literatury
*práce s encyklopedií
*výrazné þtení

Encyklopedie-vztah
k mnoha oborĤm a
pĜedmČtĤm
ýJS -technika

OSV
EGS
MV
EVO
MEV

*výbČr povolání
Psací písmo-opis a pĜepis textu
*doplĖování a dokonþování vČt
*Ĝazení vČt do skupin a správného poĜadí
*opravování chybných vČt

ýJS -rostliny,zvíĜata,
zemČpisné názvy
ýt-o knihách
HV-psaní o koncertu

OSV
MEV

*psaní obtížných slov

TV-psaní o sport.ut-

*písemné odpovídání na otázky

kání

*výstavka encyklopedické literatury

Uþivo

MezipĜedmČtové

PrĤĜezová
témata

Poznámky

vztahy

Slovesa - osoba, þíslo, þas
*urþování a vyhledávání sloves
*urþování osoby, þísla a þasu

ýJS -þas:pĜítomnost,
minulost,budoucnost;
druhy povolání-co kdo
dČlá

OSV
MEV

ýJS - ýR, Praha

OSV

Slovesné tvary - neurþité-infinitiv
a urþité (jednoduché a složené)
*poznávání rozdílu mezi infinitivem a urþitými tvary
*vypisování slovesných tvarĤ jednoduchých
a složených, vyhledávání infinitivĤ
ýasování v þase pĜítomném, budoucím
a minulém
*þasování sloves v jednotlivých þasech (zamČĜení na koncovky v pĜít.þase, 2 tvary v
þase budoucím a slov.tvary þasu minulého)
Popis místnosti
*popis místnosti pomocí srovnání s obrá-
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kvČten

jev, peþlivČ vyslovuje a opravuje svou
výslovnost, volí vhodné tempo Ĝeþi

kem
*používání vhodných výrazĤ
Povídání o naší zemi
*povídání o

ýR, jejich státních
symbolech,

hymnČ
*sestavení programu pro zahraniþní návštČvu (skupinová práce)
Praha - hlavní mČsto
*povídání o Praze
*vysvČtlování nČkterých výrazĤ a slovních
spojení, rozvíjení vČt
Žák:
ýetba pohádek
LV
þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázo- *zdokonalování þtení - dĤraz na intonaci,
vání a tempu literární texty pĜimČĜené vČku, barvu hlasu, správné þtení pĜímé Ĝeþi
vyjadĜuje své pocity z pĜeþteného,rozlišuje
vyjadĜování v próze a ve verších, odlišuje
Poezie
pohádku od ostatních vyprávČní, pracuje
*pĜednes veršĤ vhodných autorĤ
tvoĜivČ s literárním textem, plynule þte s
porozumČním texty pĜimČĜeného rozsahu
a nároþnosti
Žák:
Psaci a tiskací písmo - opis a pĜepis textu
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
*tvoĜení otázek, vypisování slov, psaní krátsprávné tvary písmen a þíslic, správnČ spo- kých vČt, doplĖování háþkĤ, teþek a þárek,
juje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
správné Ĝazení vČt, psaní protikladĤ a synopísemný projev, píše vČcnČ i formálnČ
nym
správnČ jednoduchá sdČlení

Oþekávaný výstup

Uþivo

OSV
MEV

ýJS - zvíĜata, jídlo
Sloh - telegram
ýtení - pohádka

MezipĜedmČtové

OSV
MEV

PrĤĜezová
témata

vztahy

Žák:
JV
odĤvodĖuje a píše správnČ i/y dle þísla,
rodu a pádu podstatných jmen, velká pís-
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Slovní druhy
*podstatná jména - citoslovce
*rozdČlení na ohebné (skloĖ. a þas.) a neo-
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ýJS - využití pĜírodních
témat
HV - slovní druhy v

OSV
MEV
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Poznámky
þerven

mena na zaþátku vČty a ve vlastních jménech osob, zvíĜat, vČcí a místních pojmenování, porovnává významy slov, spojuje vČty
do jednodušších souvČtí vhodnými
spojkami
a jinými spojovacími výrazy
Žák:
Sloh
sestaví osnovu a vytvoĜí krátký mluvený
projev, peþlivČ vyslovuje a opravuje svou
výslovnost, volí vhodné tempo Ĝeþi, sestaví
osnovu
vyprávČní a na jejím základČ tvoĜí mluvený
þi písemný projev, vybírá výstižné výrazy

hebné
*vyhledávání konkrétních slov. druhĤ v textu
*kladení správných otázek pro urþení slovních druhĤ
ZávČreþní shrnutí
Dopis (píšeme z prázdnin)

Psaní - estetika pís-

OSV

*sledování správné struktury dopisu, adresa,

ma

MV

psaní dopisu podle vzoru

ýJS - þinnosti

EGS

Pý - kulisy, kostýmy
(materiály, výroba)
HV - hudební doprovod dramatického díla

OSV
MEV

ýJS - vesmír, planety
Sloh - složenka
Poezie - rýmy

OSV
MEV

*spoleþné psaní dopisu

Vypravování (léto)
*povídání o budoucích prázdninách, o vyplnČní volného þasu (zájmy x nuda)
*seznam vČcí na tábor
*opravování chybného textu
Žák:
Dramatizace pohádek, povídek, povČstí
LV
þte a pĜednáší zpamČti ve vhodném frázo- *povídání o dramatickém díle: herec, kostývání a tempu literární texty pĜimČĜené vČku, my , dČjství (návštČva divadelního pĜedstavyjadĜuje své pocity z pĜeþteného,rozlišuje vení
vyjadĜování v próze a ve verších, odlišuje
*poslech pohádek, povČstí
pohádku od ostatních vyprávČní, pracuje
*þetba vhodného dramatického díla, spoleþtvoĜivČ s literárním textem, plynule þte s
ná dramatizace
porozumČním texty pĜimČĜeného rozsahu
a nároþnosti
Žák:
Psací písmo - opis a pĜepis textu
Psaní
zvládá základní hygienické návyky, píše
*psaní o vesmíru
správné tvary písmen a þíslic, správnČ spo- *pĜepisování básnČ
juje písmena i slabiky, kontroluje vlastní
*správné vyplĖování složenky
písemný projev, píše vČcnČ i formálnČ
*psaní pomocí þárek a teþek (Morseova
správnČ jednoduchá sdČlení
abeceda)
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písních
VV - výtvarné zpracování slovních druhĤ
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2.období – 4. – 5. roþník
Výstupy z RVP: žák
Komunikaþní a slohová výchova:
- 1.1 - þte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþné texty potichu i nahlas – 4Ĝ, 4l, 4ú , 4k, 5z, 5Ĝ, 5li, 5ú, 5k
- 1.2 - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný vČk, podstatné informace zaznamenává
- 4li, 4le, 5li, 5le
- 1.3 - posuzuje úplnost þi neúplnost jednoduchého sdČlení – 4ú, 4d, 5ú, 5d
- 1.4 - reprodukuje obsah pĜimČĜenČ složitého sdČlení a zapamatuje si z nČj podstatná fakta - 4le
- 1.5 - vede správnČ dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - 4le, 5le
- 1.6 - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamČ 4k, 5k
- 1.7 - volí náležitou intonaci, pĜízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikaþního zámČru - 4p, 4ú, 5p, 5ú, 5þ
- 1.8 - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodnČ ji užívá podle komunikaþní situace – 4b, 5b
- 1.9 - píše správnČ po stránce obsahové i formální jednoduché komunikaþní žánry – 4Ĝ, 4li, 4p, 4b, 4d, 4k, 5z, 5Ĝ,
5li, 5p, 5b, 5d, 5k
- 1.10 - sestaví osnovu vyprávČní a na jejím základČ vytváĜí krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením
þasové posloupnosti – 4z, 4Ĝ, 4p, 4d, 5z, 5Ĝ, 5p, 5b, 5þ
Jazyková výchova:
- 2.1 - porovnává významy slov, zvláštČ slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová – 4z, 5z
- 2.2 - rozlišuje ve slovČ koĜen, þást pĜíponovou, pĜedponovou a koncovku – 4Ĝ, 5z,
- 2.3 - urþuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném
projevu – 4p, 4le, 4ú, 4b, 5Ĝ, 5li, 5le, 5k
- 2.4 - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary – 4z,
- 2.5 - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici oznaþuje základ vČty – 4d,5li, 5p,
- 2.6 - odlišuje vČtu jednoduchou a souvČtí, vhodnČ zmČní vČtu jednoduchou v souvČtí – 4d, 4k, 5d,
- 2.7 - užívá vhodných spojovacích výrazĤ, podle potĜeby projevu je obmČĖuje – 4k, 5d
- 2.8 - píše správnČ i/y ve slovech po obojetných souhláskách – 4li, 5z
- 2.9 - zvládá základní pĜíklady syntaktického pravopisu – 5p

ZŠ Pardubice – Studánka
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Literární výchova:
- 3.1 - vyjadĜuje své dojmy z þetby a zaznamenává je – 4ú, 4b, 4k, 5ú, 5b, 5k
- 3.2 - volnČ reprodukuje text podle svých schopností, tvoĜí vlastní literární text na dané téma - 4p, 4k, 4þ, 5p, 5le,
5k
- 3.3 - rozlišuje rĤzné typy umČleckých a neumČleckých textĤ – 4z, 4Ĝ, 5Ĝ, 5b
- 3.4 - pĜi jednoduchém rozboru literárních textĤ používá elementární literární pojmy - 4Ĝ, 4þ, 5Ĝ, 5ú, 5þ

ZŠ Pardubice – Studánka
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4. roþník

PrĤĜezová témata
Výstup
Žák:
x Porovnává významy slov, všímá si spisovné
podoby slov a porovnává ji s užívanými
nespisovnými slovy

Uþivo
JV
x
x
x
x
x

x
x
x

x

na základČ vlastních zážitkĤ vytvoĜí krátký
mluvený projev
dokáže rozþlenit text podle osnovy
píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry

MezipĜedm. vztahy

ZáĜí – nauka o
slovČ

zkoumání rĤzných podob slova
rozlišování slov dle významĤ
rozlišování slov spisovných a nespisovných
poznávání rĤznČ citovČ zabarvených slov,
porovnávání se slovy spisovnými
slovní druhy

Sloh
x
x
x

vyprávČní – základy techniky
mluveného projevu (dýchání, tvoĜení
hlasu, výslovnost)
þlenČní textu
adresa – základní hygienické návyky pĜi
psaní (správné sezení, držení psacího
náþiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem), technika psaní
(úhledný, þitelný a pĜehledný písemný
projev, formální úprava textu)

ýJS – výchova ke zdraví

(hygiena hlasového projevu)
– práce s mapou – mČsta z adres
– výchova ke zdraví (správné
držení tČla pĜi psaní)
TV – uvolĖovací cviky

þte s porozumČním pĜirozenČ nároþné texty

LV
x praktické cviþení
x technika þtení
x þtení pozorné, plynulé
znalost orientaþních prvkĤ v textu
___________________________________________
ZŠ Pardubice – Studánka
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PrĤĜezová témata
Výstup
Žák:
x rozlišuje základní þásti slova, slovo základové
a odvozené
x vyhledává v textu slova pĜíbuzná

x

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

ěíjen – stavba
slov

JV
x poznávání koĜenu a þásti pĜíponové a
pĜedponové
x stavba slova
- koĜen
- pĜedpona
- pĜípona
- koncovka
x rozlišování pĜedpon a pĜedložek

x

sestaví osnovu vyprávČní a na jejím základČ
vytvoĜí krátký mluvený nebo písemný projev
vybere výrazy výstižné pro popis

VV – výtvarné pojetí
Sloh
OSV – sociální rozvoj –
x vyprávČní – základy techniky mluveného
poznávání lidí
projevu (dýchání, tvoĜení hlasu, výslovnost)
popis osoby

x

þte s porozumČním a nahlas

LV

x

odliší poezii
od prózy
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x
x
x

þtení se správným pĜízvukem slovním i
vČtným s pĜirozenou intonací a
správným frázováním
výrazný pĜednes básnČ
základy literární teorie: báseĖ, básník,
verš, rým, pĜirovnání, básnický
pĜívlastek
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PrĤĜezová témata
Výstup

Žák:
x píše správnČ i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

Uþivo

JV

x

MezipĜedm. vztahy

Listopad –
vyjmenovaná
slova

vyjmenovaná slova uvČdomČlé rozlišování i/y po obojetných
souhláskách u vyjmenovaných i
pĜíbuzných slov

Sloh

x

x

píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný vČk, podstatné informace
zaznamenává
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x

popis vČci

VV – výtvarné pojetí

x

postup þinnosti

Pý - žák popisuje þinnost na
základČ vlastní práce

LV
x þtení populárnČ nauþných textĤ¨
x vyhledávací þtení
x klíþová slova
x zdroj informací – encyklopedie
o þasopisy
o audionahrávky
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ýJS – práce s mapou
jmenný rejstĜík živoþichĤ a rostlin
OSV - rozvíjí základní dovednosti
dobré komunikace
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PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

Žák:
x v textu urþuje slovesa
x využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém projevu
x

x

dodržuje následnost dČjových složek
zvolí náležitou intonaci, pĜízvuk, pauzy a tempo
píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry

x

volnČ reprodukuje text dle svých schopností
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slovní druhy – slovesa
o

urþování infinitivu

o

urþování osoby, þísla, þasu

o

þasování sloves, oznamovacího
zpĤsobu v þase pĜítomném

Sloh
x vypracovává podle obrázkové osnovy
x vánoþní a novoroþní pĜání – základní
hygienické návyky pĜi psaní (správné sezení,
držení psacího náþiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem), technika
psaní (úhledný, þitelný a pĜehledný písemný
projev, formální úprava textu)
LV

Poznámky
Prosinec slovesa

JV

píše správnČ i v osobních koncovkách pĜítomného
þasu

x
x
x

MezipĜedm. vztahy

LV – lidové zvyky
x

vánoce a lidové zvyky

x

vánoce v literatuĜe pro dČti – poslech
literárních text
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ýJS – zimní slunovrat

MV – lidové zvyky

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Žák:
x v textu urþuje slovesa
x využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
projevu

x rozliší podstatné a okrajové informace, podstatné
informace zaznamenává
x vede správnČ dialog, telefonický rozhovor

x

reprodukuje obsah pĜimČĜenČ složitého textu,
zapamatuje si z nČho podstatná fakta
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Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Leden –
Slovesa

JV
x þasování sloves oznamovacího zpĤsobu v þase
budoucím
x þasování sloves oznamovacího zpĤsobu v þase
minulém

Sloh
x vČcné naslouchání – pozorné, soustĜedČné,
aktivní
- zaznamenává slyšené
- reaguje otázkami
x telefonujeme – vyjadĜování závislé
vyjadĜování závislé na komunikaþní situaci,
základní komunikaþní pravidla (oslovení,
zahájení a ukonþení dialogu, stĜídání rolí
mluvþího a naslouchaþe, zdvoĜilé vystupování)
telefonní seznam

OSV
- komunikace
- aktivní naslouchání

LV
x reprodukce obsahu textu
x uvČdomČlé a dostateþnČ rychlé tiché þtení
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PrĤĜezová témata
Výstup

Žák:
x v textu urþuje podstatná jména
x využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
projevu
x píše správnČ i/y v koncovkách podstatných jmen rodu
stĜedního a ženského

1. posoudí úplnost þi neúplnost jednoduchého sdČlení
x zvolí náležitý pĜízvuk, pauzy a tempo
x

x

þte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþné texty
potichu a nahlas

x

vyjádĜí své dojmy z þetby
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Uþivo

Poznámky

MezipĜedm. vztahy

Únor –
Podstatná
jména

JV
x skloĖování podstatných jmen rodu stĜedního:
- vzor mČsto
- vzor moĜe
- vzor kuĜe
- vzor stavení
x skloĖování podstatných jmen rodu ženského:
- vzor žena
- vzor rĤže
- vzor píseĖ
- vzor kost
Sloh
x ústní vyjádĜení zprávy , vzkazu – základy
techniky mluveného projevu (dýchání, tvoĜení
hlasu, výslovnost), základní komunikaþní
pravidla, nonverbální prostĜedky Ĝeþi (mimika,
gesta)
x – písemné oznámení – technika psaní
(úhledný, þitelný a pĜehledný písemný
projev, formální úprava textu, volba
vhodného grafického materiálu)

VV – výtvarné pojetí

OSV – vede k porozumČní sobČ
samému a druhým (sebepoznání a
sebepojetí)

LV
x zážitkové þtení

_
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PrĤĜezová témata
Výstup

Žák:
x
x
x

x
x

x

Uþivo

JV
v textu urþuje podstatná jména
využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém projevu
píše správnČ i/y v koncovkách podstatných jmen

píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodnČji užívá dle komunikaþní situace

vyjádĜí své pocity z þetby

ZŠ Pardubice – Studánka

x

x

MezipĜedm. vztahy

BĜezen –
Podstatná
jména

skloĖování podstatných jmen rodu
mužského životného:
vzor pán
vzor muž
skloĖování podstatných jmen rodu
mužského neživotného
vzor hrad
vzor stroj

Sloh
x velikonoþní blahopĜání – úhledný, þitelný a
pĜehledný písemný projev, formální úprava
textu
x

ýJS – lidové zvyky

MV – lidové zvyky

spisovný a nespisovný jazyk

LV
x mČsíc knihy – povídání o knihách
x proþ þteme a o þem
x hledáme motivy þinĤ, literárních postav
x které hrdiny z dČtských knih obdivujeme a
proþ
x kterou knihu mohu doporuþit ostatním¨
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Poznámky

VV – ilustrace knih
OSV – vede k porozumČní sobČ
samému a druhým

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Žák:
x vyhledává základní skladební dvojici

x
x

x
x
x

sestaví osnovu vyprávČní a na jejím základČ
vytvoĜí krátký mluvený projev s dodržením þasové
posloupnosti
píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry

posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdČlení
rozumí literárním pojmĤm povČst, bajka, povídka

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Duben –
Stavba vČty
jednoduché

JV
x
x
x
x
x
x

vČta jednoduchá
základní skladební dvojice:
podnČt holý, rozvitý
pĜísudek holý, rozvitý
Sloh
sestavení osnovy, vytvoĜení vhodného
nadpisu, využívání vhodných jazykových
prostĜedkĤ
dopis:
x datum a místo odeslání
x oslovení
x úvod
x vlastní sdČlení
x závČr
x podpis
LV
x orientace v textu povČsti, bajky, povídky:
x srovnává obsah textu
x uvádí vhodné pĜíklady k porovnávání
x vyvodí závČr sdČlení
x pracuje s osnovou, na základČ osnovy
sestaví text
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Poznámky

ýJS – historická období
VV – výtvarné pojetí

EGS – rozvíjí schopnost srovnávat
projevy kultury v evropském a
globálním kontextu, spoleþné
znaky

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Žák
x Odlišuje vČtu jednoduchou a souvČtí
x VhodnČ zmČní vČtu jednoduchou v souvČtí
x Užívá vhodných spojovacích výrazĤ, podle
potĜeby projevu je obmČĖuje
x dané uþivo správnČ používá v mluveném i

Uþivo
JV
x
x
x
x
x

psaném projevu

x
x
x
x
x

píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry
rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích,
zejména v reklamČ
tvoĜí vlastní literární text na dané téma
zvolí náležitou intonaci, pĜízvuk, pauzy

Sloh
x pĜání ke dni matek – úhledný, þitelný a
pĜehledný písemný projev, formální úprava
textu
x
x
x
x
x

výstižné a struþné vyjadĜování:
inzerát
reklama

VDO – mezilidské vztahy, úcta v
rodinČ

VV – výtvarné pojetí
OSV – kreativita, pružnost
nápadĤ, originalita, citlivost

slohová pravidla
pĜevyprávČní pohádky dle vlastní
fantazie, písemné zpracování, ilustrace
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Poznámky
KvČten, þerven
– VČta
jednoduchá a
souvČtí,
opakování
uþiva

Stavba vČty
VČta jednoduchá a souvČtí
Spojování vČt v souvČtí spojovacími výrazy
Vzorce souvČtí¨
opakování a upevĖování uþiva IV. roþníku:
- nauka o slovČ
- stavba slov
- vyjmenovaná slova
- þasování sloves
- skloĖování podstatných jmen
stavba vČty

LV
x pĜání pro maminku – pĜednes básnČ

ZŠ Pardubice – Studánka

MezipĜedm. vztahy

ýJS – výchova ke zdraví (správné

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup
x
x
x
x

x

pĜednáší zpamČti ve vhodném frázování a tempu
þte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþný text potichu
i nahlas
vyjádĜí své dojmy z þertby
podstatné informace zaznamenává

pĜi jednoduchém rozboru literárních textĤ
používá literárnČvČdné pojmy

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo
x
x
x

x

MezipĜedm. vztahy
držení tČla pĜi þtení)
TV – protahovací cviky

dobrodružná kniha pro mládež:
þtení na pokraþování (pozorné, plynulé,
tiché, hlasité, …)
prožitkové þtení

základní literární vČdné pojmy - shrnutí:
pohádka, hádanka, Ĝíkánka, báseĖ,
spisovatel, kniha, þtenáĜ, básník,
divadlo, herec, verš, rým, bajk
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MEV – vztah mediálního sdČlení a
reality
OSV – vede k porozumČní sobČ
samému a druhým

Školní vzdČlávací program

Poznámky

5. roþník

PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
Žák:

JV

¾

x

¾
¾
¾

Rozlišuje základní þásti slova, slovo základové a
odvozené. SamostatnČ dokáže zamČnit pĜedponu
s pĜíponou a zmČnit správnČ podobu vČty.
Vyhledává v textu slova pĜíbuzná.
Porovnává významy slov. ZamČĜuje se na spisovnou
podobu slova, všímá si nespisovné podoby.
Píše správnČ i/y ve slovech po obojetných souhláskách.

x
x
x
x

¾
¾
¾

Na základČ vlastních zážitkĤ vytvoĜí krátký mluvený projev. x
Text zvládne rozþlenit podle osnovy.
x
Písemný projev zvládá po stránce obsahové
i gramatické.

¾

ýte s porozumČním pĜirozenČ nároþné texty, vyjádĜí své
dojmy z þetby. Používá vhodné frázování a tempo.
ZamČĜuje se na správnou a srozumitelnou výslovnost
jednotlivých hlásek.

vyjmenovaná slova – uvČdomČlé rozlišování i/y po
obojetných souhláskách u vyjmenovaných a pĜíbuzných
slov

Sloh
x
x
x

ZáĜí

poznávání koĜenu slova, þásti pĜíponové a pĜedponové a
koncovky
urþování slovotvorného základu
rozlišování a odvozování pĜedpon a pĜedložek (-roz, bez, -od, -nad, -pod, aj. a bez, pod, nad, od, v, z, s...)
rozlišování koncovek
zkoumání rĤzných podob slova, rozlišování slov
jednoznaþných a mnohoznaþných, s citovým
zabarvením, protikladných, souznaþných, souĜadných,
významem nadĜazených a pod Ĝazených
rozlišování slov spisovných a nespisovných

ýJS – výchova ke zdraví (hygiena
hlasového projevu)
- práce s mapou (mČsta)
TV – správné držení tČla pĜi psaní,
uvolĖovací cviky

vyprávČní – základy techniky mluveného projevu (
dýchání, tvoĜení hlasu, výslovnost)
þlenČní textu dle osnovy
pozdrav z prázdnin, adresa – základní pravidla,
technika psaní, návyky pĜi psaní

LV
x
x
x

ZŠ Pardubice – Studánka

praktické cviþení
technika þtení
þtení pozorné, plynulé, znalost orientaþních prvkĤ – text
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Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
ěíjen

JV

Žák:

x
slovní druhy
slovesa:
urþování mluvnických kategorií – osoba, þíslo,
þas
urþování tvaru sloves jednoduchých a
složených
infinitiv
pomocné sloveso být
Na základČ osnovy vytvoĜí krátký mluvený nebo písemný
þasování sloves v þase budoucím, pĜítomném,
projev s dodržením þasové posloupnosti, snaží se o co
minulém ve zpĤsobu oznamovacím

Urþuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém projevu.
V textu urþuje slovesa, využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém projevu.
x urþuje správnČ i v osobních koncovkách pĜítomného
þasu
¾

¾

¾

¾
¾
¾

nejvýstižnČjší vyjadĜování. Dokáže rozþlenit text podle
osnovy.
Popis píše po stránce obsahové
i gramatické
správnČ. TĜídí
a zapisuje peþlivČ získané
informace. Provádí jejich srovnání.
ýte s porozumČním textu
a nahlas. VolnČ
vyjádĜí své dojmy z þetby a zaznamenává je.
PĜi jednoduchém rozboru literárních textĤ používá
elementární literární pojmy.
Odliší poezii od prózy. PĜednáší jednotlivé básnČ. BáseĖ
dokáže volnČ reprodukovat. Vyvodí závČr sdČlení. Vyhledá
a pĜiĜadí jednoduché literární termíny.

Sloh
x

líþení – zážitky, nálada, krajina, na základČ obrazového
materiálu

x

popis pĜedmČtu

LV
x
x
x

ZŠ Pardubice – Studánka

ýJS – podzimní krajina (vycházka)

þtení se správným pĜízvukem slovním i vČtným
s pĜirozenou intonací a správným frázováním
výrazný pĜednes básnČ
základy literární teorie: báseĖ, básník, verš, rým,
pĜirovnání, básnický pĜívlastek
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
JV

Žák:
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Vyhledává základní skladební dvojici, v neúplné
základní skladební dvojici oznaþuje základ vČty. Urþuje
základní vČtné þleny.
Urþuje slovní druhy plnovýznamových slov.
V textu si osvojuje shodu pĜísudku s podmČtem.
x urþuje v gramaticky správných tvarech koncovky i/y
v pĜíþestí minulém.

x
x

x

Zvládá základní komunikaþní pravidla, základy slušného
chování, vyjadĜuje se správnČ gramaticky v závislosti na
situaci.
KSV
ýte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþné texty potichu i
x
základní komunikaþní dovednosti – oslovení, zahájení a
nahlas.
ukonþení dialogu, omluva, prosba
Píše po stránce obsahové
i gramatické správnČ,
užívá výstižné výrazy.
x

¾

Listopad

základní vČtné þleny ( podmČt, pĜísudek )
základní skladební dvojice
vyhledávání podmČtu holého, nČkolikanásobného,
nevyjádĜeného
rozlišování pĜísudku holého a nČkolikanásobného
využití ve vČtách
užívání podmČtu ve vhodných vČtách, oznaþování
vČtného základu u neúplné zákl. skladební dvojice
pĜísudek slovesný a jmenný
rozlišování podmČtu v :
- rodČ mužském životném
- rodČ mužském neživotném

Rozlišuje podstatné
a okrajové informace
v textu vhodném pro daný vČk, podstatné informace
vyjádĜí nebo zaznamená. VolnČ reprodukuje slyšený text.
Orientuje se a samostatnČ vyhledává informace v textu,
poznatky zaznamenává. Získané informace tĜídí.

ZŠ Pardubice – Studánka

popis pracovního postupu, pracovní þinnosti

Pý – žák popisuje þinnost na základČ
vlastní práce

LV

ýJS – práce s atlasem a mapou
x þtení populárnČ nauþných textĤ
x zdroj informací – encyklopedie, þasopisy, audionahrávky, – atlas živoþichĤ, stromĤ a rostlin, apod.
internet, apod.
x vyhledávací þtení
x klíþová slova
x volná reprodukce pĜeþteného nebo slyšeného textu
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
JV

Žák:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

Vyhledá základní skladební dvojici v textu.
V textu si osvojuje shodu pĜísudku s podmČtem.
x urþuje v gramaticky správných tvarech koncovky i/y
v pĜíþestí minulém.
Zvládá základy syntaktického pravopisu.
Dodržuje následnost dČjových složek. Porozumí textu,
dokáže si vhodnČ utĜídit informace.
Zvolí správnou hlasovou intonaci, pĜízvuk, tempo
a pauzu dle svého komunikaþního zámČru. Dokáže
sluchovČ rozlišit jednotlivé hlásky.
Píše správnČ po stránce obsahové i gramatické
jednoduché komunikaþní žánry.
VolnČ reprodukuje text dle svých schopností. Porozumí
textu, provede charakteristiku postav. Text doprovodí
ilustrací. Srovnává získané poznatky.

x
x
x

Sloh
x vypracovává text podle obrázkové osnovy

x vánoþní a novoroþní pĜání – základní hygienické návyky
pĜi psaní (správné sezení, držení psacího náþiní, hygiena
zraku, zacházení s grafickým materiálem), technika psaní
(úhledný, þitelný a pĜehledný písemný projev, formální
úprava textu)

LV
x
x
x
x

ZŠ Pardubice – Studánka

Prosinec

Rozlišování podmČtu v :
- rodu ženském
- rodu stĜedním
shoda pĜísudku s nČkolikanásobným podmČtem
shoda pĜísudku s nevyjádĜeným podmČtem

vánoce a lidové zvyky
vánoce v literatuĜe pro dČti, poslech literárních textĤ
pohádka
divadelní pĜedstavení, herec, režisér

82

ýJS – vánoþní zvyky v zemích Evropy
– zimní slunovrat

Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

Kurzy a projekty
Žák:

JV

Leden

¾ Urþuje ohebné slovní druhy
a využívá je v gramaticky x slovní druhy
podstatná jména:
správných tvarech v mluveném
i
urþování mluvnických kategorií – rod, þíslo, pád,
písemném projevu.
životnost
¾ V textu urþuje podstatná jména, využívá je v gramaticky
skloĖování jmen podle vzorĤ
správných tvarech ve svém projevu.
urþování koncovek
x píše správnČ i/y v koncovkách podstatných jmen rodu
vyhledávání ve slovníku a pravidlech pravopisu
mužského, ženského a stĜedního.
¾
¾

¾

Rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném
pro daný vČk, podstatné informace zaznamenává.
Porozumí textu a vhodnČ informace tĜídí.
Vede správnČ dialog, telefonický rozhovor, zanechá
vzkaz na záznamníku. Dokáže rozlišit podstatné
informace od okrajových a výstižnČ je zestruþní.Snaží se o
pozorné a soustĜedČné naslouchání.
Reprodukuje obsah pĜimČĜenČ složitého textu,
zapamatuje si z nČho podstatná fakta. VyjadĜuje
nezaujatý postoj. Provede charakteristiku dČje. Urþí þas a
prostĜedí dČje. Vyjmenuje a blíže urþí postavy.

Sloh
x
x

x

vČcné naslouchání – pozorné, soustĜedČné, aktivní
(zaznamenává slyšené, reaguje otázkami)
telefonujeme, SMS, prosba, omluva, vzkaz na
záznamníku – vyjadĜování závislé na komunikaþní
situaci, základní komunikaþní pravidla (oslovení,
zahájení dialogu, stĜídání rolí mluvþího, zdvoĜilé a
srozumitelné vystupování)
telefonní seznam

Inform. – práce s internetem .

LV
x reprodukce obsahu textu
x uvČdomČlé a dostateþnČ rychlé tiché þtení
x þtení na pokraþování

ZŠ Pardubice – Studánka
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
Žák:

JV

¾

V textu urþuje pĜídavná jména, využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém projevu.

x

¾

Posoudí úplnost þi neúplnost jednoduchého sdČlení.
Rozvíjí techniku þtení, bere þtení jako zdroj informacívČcné
a praktické þtení.
Zvolí náležitý pĜízvuk
a tempo podle svého
komunikaþního zámČru.

¾
¾
¾

Sloh
x
x

ústní vyjádĜení zprávy, vzkazu – nonverbální
prostĜedky Ĝeþi, základní komunikaþní pravidla,
základy techniky mluveného projevu
pozvánka, oznámení, zpráva – technika psaní, formální
úprava textu, volba vhodného doprovodného grafického
materiálu

ýte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþné texty potichu i
nahlas.
Dokáže vyjádĜit své dojmy z þetby a zaznamená je. Snaží
se o zdokonalení vypravování, využívá znalosti tvarĤ
LV
pĜídavných jmen v ústním projevu. Záznam textu
x
zážitkové þtení a naslouchání
doprovodí vhodnou ilustrací. Zážitky doprovodí
dramatizací.

ZŠ Pardubice – Studánka

Únor

pĜídavná jména:
rozpoznání pĜídavného jména ( pomocí otázek
jaký, který, þí )
vhodné užití ve vČtách
shoda mluvnických kategorií s podstatnými jmény,
pravopis podstatných jmen a správné urþení
koncovky jen jako rozšiĜující uþivo
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VV – výtvarné pojetí
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
JV

Žák:

BĜezen

¾ V textu urþuje zájmena, využívá je v gramaticky správných zájmena:
seznámení s jejich druhy
tvarech ve svém projevu.
-

-

¾ V textu urþuje þíslovky, využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém projevu.

-

¾ Píše správnČ po stránce obsahové i formální
jednoduché komunikaþní žánry. Dokáže text správnČ
rozþlenit podle žánru písemného projevu.
¾ Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a
vhodnČ ji využívá pĜi komunikaci. Umí plynule nahradit
nesprávný výraz spisovným.
¾ Sestaví osnovu na jejímž základČ vytvoĜí krátký projev
s dodržením þasové posloupnosti.
¾ VyjádĜí své pocity z þetby.
¾ Rozliší rĤzné typy umČleckých a neumČleckých textĤ.
Orientuje se mezi literárními druhy a žánry. Srovnává obsah
textu.

Sloh
x

velikonoþní blahopĜání – úhledný, þitelný a pĜehledný
písemný projev, formální úprava textu, volba vhodného ýJS – lidové zvyky v zemích Evropy
grafického doprovodného textu
MV

x

spisovný a nespisovný jazyk

x

popis dČje
¨

LV
x
x
x

ZŠ Pardubice – Studánka

nahrazování podstatných a pĜídavných jmen
zájmeny
skloĖování osobního zájmena JÁ, skloĖování
ostatních osobních zájmen a zájmen
pĜivlastĖovacích jen jako rozšiĜující uþivo
používání zájmen Ty, Vy, TvĤj, Váš v dopisech
þíslovky:
rozlišování a urþování þíslovek v textu
urþování urþitých a neurþitých þíslovek
druhy a skloĖování þíslovek jen jako rozšiĜující uþi

mČsíc knihy – povídání o knihách, proþ þteme a o þem,
hledáme motivy þinĤ literárních postav, které knižní
hrdiny obdivujeme
kterou knihu mohu doporuþit ostatním
þtenáĜ, návštČva a orientace v knihovnČ
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VV – ilustrace knih
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
Duben

Žák:

¾ Odlišuje vČtu jednoduchou
a souvČtí. Dokáže pracovat JV
x
stavba vČty
s rĤznými typy souvČtí a vhodnČ je obmČní.
x
vČta jednoduchá a souvČtí
¾ VhodnČ zmČní vČtu jednoduchou v souvČtí a zapíše vzorec
x
základní vČtné þleny
souvČtí.
x
základní skladební dvojce
¾ Užívá vhodných spojovacích výrazĤ, podle potĜeby projevu
x
vzorce souvČtí
je obmČĖuje. Zaznamená znaménko interpunkce
x
podmČt
vyjádĜený a nevyjádĜený ( podmČt vyjádĜený
v jednoduchém souvČtí. Umí je využít v praxi.
¾ Píše správnČ po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikaþní žánry. Užívá prĤbČžnČ spisovného jazyka
v písemném projevu.
¾ Posuzuje úplnost þi neúplnost jednoduchého sdČlení. Zná
základy techniky psaní, preferuje úhledný, þitelný a
pĜehledný písemný projev.
¾ Posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdČlení.
¾ Rozumí elementárním literárním pojmĤm a používá je .
Uvádí vhodné pĜíklady k porovnávání.
Vyvodí závČr sdČlení. Pracuje s osnovou, na základČ osnovy
sestaví text. Srovnává obsah textu.

jiným slovním druhem než podstatným jménem )
spojování vČt spojovacími výrazy ( spojky, zájmena,
pĜíslovce )

x

Sloh
x

dopis – datum a místo odeslání, oslovení, úvod,
vlastní sdČlení, závČr, podpis. Užití zájmen Vy, Váš,
Ty...

x

jednoduché tiskopisy – pĜihláška, dotazník, inzerát

LV
x
-

ZŠ Pardubice – Studánka

orientace v textu povČsti, bajky, povídky:
povČst, bajka, povídka
vhodný pĜednes a reprodukce
spisovatel – autor
þas a prostĜedí dČje, postavy
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VL – historická období
VV – výtvarné pojetí
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PrĤĜezová témata
Výstup

Uþivo

MezipĜedm. vztahy

Poznámky

Kurzy a projekty
Žák:
¾

KvČten

Urþuje neohebné slovní druhy a využívá je v gramaticky JV
x
rozlišování neohebných slovních druhĤ v textu
správných tvarech v mluveném i písemném projevu.
pĜíslovce
Má osvojené slovní druhy a vhodnČ je užívá ve správných
pĜedložky
tvarech v pĜimČĜenČ nároþném textu.

¾ Píše správnČ po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikaþní žánry. Umí si poradit v bČžném spoleþenském
styku, užívá vhodná slovní spojení.
¾ Rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích,
zejména v reklamČ. Odliší tvrzení od mínČní, tĜídí získané
informace, rozpozná podstatné informace od okrajových.

spojky
þástice
citoslovce

-

KSV

x pĜání ke dni matek – úhledný, þitelný a pĜehledný
písemný projev, formální úprava textu
x výstižné a struþné vyjadĜování – inzerát a reklama

¾ PĜednáší zpamČti ve vhodném frázování
a tempu.
¾ ýte s porozumČním pĜimČĜenČ nároþný text potichu i
nahlas.
¾ VyjádĜí své dojmy z þetby.
¾ Podstatné informace zaznamenává. Provede charakteristiku
LV
postav a jejich srovnání. Text srozumitelnČ interpretuje a
x pĜání pro maminku – pĜednes básnČ
rozþlení. Používá spisovnou výslovnost. Text doprovodí
x dobrodružná kniha pro mládež:
vhodnou ilustrací.
-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

þtení na pokraþování (pozorné, tiché, plynulé,
hlasité,...)
prožitkové þtení
literární hrdina
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ýJS – typy krajiny
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PrĤĜezová témata
Výstup

MezipĜedm. vztahy

Uþivo

Poznámky

Kurzy a projekty
Žák:
¾
¾

¾

¾
¾
¾

Urþuje pĜímou Ĝeþ v textu, vhodnČ pĜipojí Ĝeþ pĜímou
k vČtČ uvozovací a vyznaþí ji. Využívá interpunkci ve
slohovém projevu (s pomocí pravidel pravopisu).
Dané uþivo správnČ používá v mluveném i psaném
projevu.

ýerven

JV
x
x
x

rozpoznání vČty uvozovací a Ĝeþi pĜímé
interpunkce u Ĝeþi pĜímé
využití v psaném projevu

x

opakování a upevĖování uþiva 5. roþníku

TvoĜí vlastní literární text na dané téma. Provede
charakteristiku postav, dČje. Dokáže správnČ rozþlenit a
KSV
sestavit text s pomocí osnovy. Zvládne text doplnit vhodnou
x
ilustrací.
x
Zvolí náležitou intonaci, pĜízvuk, pauzy.

slohová pravidla
pĜevyprávČní pohádky dle vlastní fantazie, písemné
VV – výtvarné pojetí
zpracování, doplnČní vhodné ilustrace

PĜi jednoduchém rozboru literárních textĤ používá
literárnČvČdné pojmy. Základní informace shrnuje a tĜídí,
podstatné zaznamenává.
LV
TvoĜí vlastní literární text na dané téma. Pracuje
x
s osnovou. Na základČ osnovy sestaví pĜimČĜený text.
Srovnává obsah textu.

základní literární vČdné pojmy – shrnutí: pohádka,
hádanka, Ĝíkanka, báseĖ, spisovatel, kniha, þtenáĜ,
básník, divadlo, herec, verš, rým, bajka

ZŠ Pardubice – Studánka
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