
 26 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 2. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách 

Hlásky – souhlásky tvrdé, měkké 
 

 

Rozeznává dvojhlásky, rozlišuje 
slabikotvorné hlásky 

Dvojhlásky, slabikotvorné r, l 
 

Rozděluje slova na slabiky Slabiky - dělení slov na konci řádku  

Odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, bě 
pě vě, mě, ú/ů 

Skupina hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 
písmeno ů/ú 

 

Osvojuje si abecedu, používá ji k řazení 
slov 

Abeceda 
 

 

Odůvodňuje a píše správně velká písmena 
vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

Vlastní jména 
 

Porovnává významy slov, slova opačného 
významu a významem souřadná, 
nadřazená a podřazená 

Význam slov 
Slova nadřazená, podřazená, souřadná 

 

Uplatňuje gramatiku znělých  
a neznělých souhlásek 

Párové souhlásky  

Odůvodňuje a píše správně velká písmena 
na začátku věty 

 

Jednoduché věty; konec, začátek věty 
 

 

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky 

Druhy vět 
Modulace souvislé řeči – tempo, intonace, 
přízvuk 

 

Řadí slova ve větě, věty v textu Stavba jednoduché věty  

Seznamuje se s názvy slovních druhů 

 

Slovní druhy: podstatná jména, slovesa, 
předložky 
 

 

 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
 

Plynule čte jednoduché věty, vypravuje 
přečtený text 
Dbá na správnou intonaci a přízvuk, 
naslouchá přednesu 

Čtení s porozuměním 
 
Hlasité a tiché čtení, přednes 

 

Volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních  
i mimoškolních situacích 

Vyjadřovací schopnosti 
Výslovnost 
Spisovný a nespisovný jazyk 

 

Seřadí ilustrace podle posloupnosti  
a vypravuje podle nich jednoduchý příběh 

Vypravování podle obrázků 
 

 

Dodržuje základní hygienické návyky 
spojené se psaním Správné sezení při psaní, hygiena zraku  

Dodržuje správné tvary písmen abecedy a 
čísel 
 

Tvary písmen a číslic, spojování písmen, 
umísťování diakritických znamének 

 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

Opis a přepis textu, jednoduchá sdělení  

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA       

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Poslech literárních textů  

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších Ukázky prózy a poezie  

Odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Pohádka, vyprávění, maňásci, loutky 
MeV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 

 

Spojuje obsah textu s ilustrací Výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor OSV - Kreativita 

 


