
Český jazyk ve 2. ročníku 
 
 
září 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Navázání kontaktu očima.  
Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti 
a jejich zvládání. 
Osvojování základních komunikačních projevů. 

Učebnice str. 8 – 9 
Učebnice str. 15 

Jazyková výchova Rozlišení zvukové a grafické podoby slova. 
Skládání slov z hlásek, skládání ze slov věty. 
Rozlišení a psaní vlastních jmen. 
Dělení slov na slabiky a třídění slov podle počtu 
slabik. 

Učebnice str. 4 – 15 
PS 1 str. 3 – 14 

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárního textu. 
Čtení literárních textů. 
Reprodukování přečteného textu. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 

Čítanka str. 3 – 19 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné tvary písmen a číslic. 

Písanka1 1 str. 1 – 8 

 
 
 
 
říjen 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Telefonický hovor – pozdrav, představení se, 
žádost, poděkování, rozloučení. 
Psaníčko s pozdravem a podpisem. 
Vypravování podle osnovy. 

Učebnice str. 18 
Učebnice str. 23 – 24 

Jazyková výchova Abecední řazení písmen. 
Spojování a oddělování vět. 
Správné řazení vět. 
Rozlišení druhů vět podle postoje. 

Učebnice str. 16 – 29 
PS 1 str. 15 – 21 

Literární výchova Čtení literárních textů. 
Plynulost čtení, správné tempo. 
Dramatizace přečteného textu. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 

Čítanka str. 20 – 36 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné tvary písmen a číslic. 
Správné spojování písmen a slabik. 

Písanka1 str. 9 – 16 

 



listopad 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Prosba a poděkování. 
Dramatizace přečteného textu. 
Porozumění mluveným pokynům. 
Vedení dialogu. 
Ilustrace dějové posloupnosti, vyprávění. 

Učebnice str. 29 
Učebnice str. 33 

Jazyková výchova Věta, slovo a slovní význam. 
Třídění slov. 
Rozlišení nadřazenosti a podřazenosti slov. 
Porovnávání významu slov. 

Učebnice str. 30 – 41 
PS 1 str. 22 – 36 

Literární výchova Přednášení literárních textů. 
Bystření pozornosti a postřehu. 
Řešení hádanek. 
Rozlišení pojmu hádanka a říkanka. 

Čítanka str. 37 – 51 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné tvary písmen a číslic. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka1 str. 17 – 24 

 
 
 
 
prosinec 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Reprodukce obsahu textu. 
Pojmenování předmětů a jeho vlastností. 
Pozdravy a odpovědi. 
Rozlišení pojmů vypravěč, herec, divák. 

Učebnice str. 33 
Učebnice str. 45 
Učebnice str. 48 

Jazyková výchova Třídění slov. 
Dělení slov. 
Pořádek slov ve větě. 
Rozdělení hlásek. 
Odlišení krátkých a dlouhých samohlásek. 
Správné psaní ú/ů ve slovech. 

Učebnice str. 42 – 51 
PS 1 str. 37 – 42 

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Vyprávění o knížce. 
Obohacování svých znalostí o světě. 
Reprodukce obsahu textu. 

Čítanka str. 52 – 65 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné tvary písmen a číslic. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka1 str. 25 – 32 

 



leden 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Snaha o plynulé čtení. 
Porozumění písemným pokynům. 
Vedení dialogu. 
Psaní správných tvarů písmen. 
Přísloví a rčení. 

Učebnice str. 60 

Jazyková výchova Správné psaní ú/ů ve slovech. 
Rozlišení dvojhlásek. 
Vyhledávání slov se slabikotvornými 
souhláskami. 
Dělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky a 
souhlásky. 
Psaní y/ý po tvrdých souhláskách. 
Psaní i/í po měkkých souhláskách. 

Učebnice str. 52 – 61 
PS 1 str. 43 – 54 

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Hledání zajímavých částí knihy. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 
Přednášení textu. 

Čítanka str. 66 – 81 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné tvary písmen a číslic. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka1 str. 33 – 40 

 
 
 
 
 
únor 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Formulace mluvených pokynů. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Učebnice str. 65 
Učebnice str. 67 

Jazyková výchova Paní í/i po měkkých souhláskách. 
Rozlišení slabik di,ti, ni – dy, ty, ny. 
Psaní i/í – y/ý po měkkých a tvrdých 
souhláskách. 
Příbuzná slova. 

Učebnice str. 62 – 69 
PS 2 str. 3 – 9 

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Předčítání zajímavé části knihy. 
Přednášení textů zpaměti. 

Čítanka str. 82 – 96 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka2 str. 1 – 8 



březen  
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Reprodukce obsahu textu. 
Ilustrace jednoduché dějové posloupnosti. 
Popis osoby podle osnovy. 
Snaha o plynulé čtení. 

Učebnice str. 74 

Jazyková výchova Seznámení s příbuznými slovy. 
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. 
Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov – 
procvičování. 
Psaní slov se skupinami dě, tě, ně. 

Učebnice str. 70 – 76 
PS 2 str. 10 – 17 

Literární výchova Vyjádření pocitů během přednášení. 
Předčítání zajímavé části knihy. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 
Řešení hádanek. 

Čítanka str. 97 – 112 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka2 str. 9 – 16 

 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Volba správného tempa čtení. 
Reprodukce textu. 
Popis průběhu dne. 
Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Učebnice str. 80 
Učebnice str. 82 

Jazyková výchova Psaní slov se skupinami dě, tě, ně – procvičení. 
Psaní slov s bě, pě, vě, mě. 
Psaní s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – opakování. 
Seznámení se slovními druhy. 

Učebnice str. 77 – 84 
PS 2 str. 18 – 25 

Literární výchova Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Přednášení textů. 
Vyjádření svých pocitů během přednášení. 
Hledání zajímavé části knihy. 

Čítanka str. 113 – 127 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka2 str. 17 – 24 

 
 



květen 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Reprodukce textu. 
Vyprávění jednoduchého příběhu. 
Snaha o plynulé čtení. 

Učebnice str. 85 
Učebnice str. 89 

Jazyková výchova Vyjmenování slovních druhů. 
Seznámení s podstatnými jmény. 
Rozlišování sloves a podstatných jmen. 
Rozlišování předložek a spojek. 

Učebnice str. 85 – 91 
PS 2 str. 26 – 36 

Literární výchova Předčítání zajímavé části knihy. 
Uvědomělé poslouchání literárních textů. 
Přednášení textů. 
Seznámení s knihami o přírodě. 

Čítanka str. 128 – 143 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka2 str. 25 – 32 

 
 
 
 
 
červen 
 
 
Učivo Výstupy Pomůcky 

Komunikační a 
slohová výchova 

Orientace v textu. 
Reprodukce textu. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 
Správná komunikace s lidmi. 

Učebnice str. 93 

Jazyková výchova Psaní velkých písmen. 
Spojování vět do jednoduchých souvětí. 
Psaní i/í a y/ý po souhláskách. 
Opakování pravopisu. 

Učebnice str. 92 – 95 
PS 2 str. 37 – 45 

Literární výchova Předčítání zajímavé části knihy. 
Seznámení s knihami o přírodě. 
Rozlišení základních literárních pojmů. 
Uvědomělé poslouchání literárních textů. 

Čítanka str. 144 – 161 

Písemný projev Základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Správné spojování písmen a slabik. 
Kontrola vlastního písemného projevu. 

Písanka2 str. 33 – 40 

 


