
         Učební plán pro předmět ČESKÝ JAZYK – 2. ročník 

Učebnice: nakl. Nová škola 

                  Český jazyk 2, učebnice pro 2. ročník základní školy 

                  Český jazyk 2, Učíme se hrou se skřítkem, pracovní sešit 1. a 2.díl 

                  Písanka 1. a 2. díl 

                  Čítanka – čtení s porozuměním  

 

měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

ZÁŘÍ  

Jazyková výchova: 

                       Opakování učiva z 1.ročníku                                               uč. 6-8     PS 1.d. 4-7 

                       Věta – slovo – slabika 

                       Věta - velké písmeno, konec věty 

                       Tvoření a psaní vět, přepis slov a vět 

                       Písanka 1.díl str. 1-10 

                       Písmo a abeceda                                                                 uč. 9-13   PS 8-10   

Komunikativní a slohová výchova: 

                        Zážitky z prázdnin - vyprávění  

                        Naše rodina – vyprávění 

                        Pozdravy – dramatické hříčky                                             uč. 11 

Literární výchova:  

                         Diagnostické čtení – zjišťování kvality čtení 

                         Čtení jednoduchých textů s porozuměním 

                         Lidová říkadla, poezie (veršované pohádky)                      J.Lada, F. Hrubín                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

ŘÍJEN               

Jazyková výchova: 

                          Abeceda – osvojení, řazení podle abecedy                       uč. 12-16    PS 11-12 

                           Věta – vyjadřování ústní a písemné                                 uč. 18-20    PS 13 

                           Pořádek vět 

                           Druhy vět                                                                          uč. 21         PS 14 

                           Písanka str. 11-18 

Komunikativní a slohová výchova: 

                           Vyprávění podle obrázkové osnovy                                 uč. 17 

Literární výchova: 

                           Podzim v textech, lidové pranostiky, hádanky, 

                           lidová rčení. 

                           Pohádka – znaky pohádky. Dramatizace pohádky. 

                           Nácvik čtení – cvičení dechu, plynulé čtení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 LISTOPAD 

Jazyková výchova: 

                          Druhy vět – věty oznamovací, tázací, rozkazovací,          uč. 22-27   PS 15-16 

                          přací                           

 Slovo, slovní význam                                                         uč. 29        PS 17-18 

 Slova nadřazená, podřazená, souřadná                               uč. 30-32  PS 19-20 

 Písanka str. 19-28 

Komunikativní a slohová výchova: 

                         Prosba, poděkování                                                              uč. 28 

 

 



Literární výchova: 

                         Bajka – pojem, čtení  .                                                        J. Lada 

 Čtení textů o zvířatech, přísloví, přirovnání.                      využití encyklopedií 

 Básně – rýmování, pamětné osvojení. 

                         Čtení knihy na pokračování, naslouchání. 

                         Nácvik čtení:  

- čtení obtížných slov a slovních spojení 

- párové čtení 

- výběrové čtení 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

PROSINEC 

Jazyková výchova: 

                     Slovní význam – slova protikladná, souznačná                    uč. 34-35   PS 21-25 

                     Pořádek slov ve větě uč. 36        PS 26 

                     Opakování – věta, slovo, slovní význam                               uč. 37-38   PS 27 

 Písanka str. 29-33 

Komunikativní a slohová výchova: 

 Omluva – dramatické hříčky                                                  uč. 33  

 Vánoce – vyprávění                                                                uč. 39 

Literární výchova: 

                       Zima v textech, lidové pranostiky, hádanky. 

                       Mikuláš, čert – čtení příběhů, pohádek, básní –                J. Čapek: O pejskovi .. 

                       pamětné osvojení. 

                       Vánoce – příběhy, pohádky, básně.                                   Z. Pospíšilová 

                       Nácvik čtení: 

- opouštíme slabikování, prvky výrazného čtení 

 

 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

LEDEN 

Jazyková výchova: 

                      Slovo, slabika, hláska, písmeno                                           uč. 40-47    PS 28-36 

                      Slabika, hláska             

                      Rozdělení hlásek 

                      Krátké a dlouhé samohlásky 

                      Dvojhlásky, slabikotvorné r, l 

  Písanka str. 34-40 

Komunikativní a slohová výchova: 

                       Popis zvířete                                                                          uč. 50 

Literární výchova: 

                       Nový rok – básničky. 

                       Čtení textů s dialogy, otázka a odpověď. 

                       Pohádky – čtení delších textů. 

                       Příběhy ze života dětí, vlastnosti hrdinů. 

                       Nácvik čtení: 

- zdokonalovat techniku čtení 

- čtení s porozuměním textu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNOR 

Jazyková výchova: 

                       Psaní i,í /y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách.                uč. 51-53   PS 37-39 

                       Psaní y,ý po tvrdých souhláskách. 

                       Psaní i,í po měkkých souhláskách.                                       uč. 54-56    PS 40-42 

                       Opakování a procvičování učiva.                                         

                       Písanka 2.díl str. 3-13 



Komunikativní a slohová výchova: 

                       Vyprávění příběhu podle obrázků – posloupnost děje. 

Literární výchova: 

                       Zvířata v textech: 

- veverka                                       J. Zeman: Dobrodružství veverky Zrzečky 

- kočka, koťata                              J. Kolář: Z deníku kocoura Modroočka 

Básničky, hádanky o zvířatech. 

Čtení s porozuměním – práce ve skupinách. 

                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

BŘEZEN 

Jazyková výchova: 

                     Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách.                uč. 57-60   PS 43-48 

                      Opakování a procvičování učiva.                                                           PS 49-50 

                      Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.                         uč. 62-65    PS 2.díl 

                      Procvičování učiva.                                                                                PS 4-15 

                      Písanka str. 14-19 

Komunikativní a slohová výchova: 

                        Popis děje – jaro.                                                                uč. 61 

Literární výchova: 

                       Příroda se probouzí – jaro v textech. 

- básně, hádanky, přísloví 

Autorské pohádky.                                    O. Sekora: Ferda Mravenec 

                                                                   J. Karafiát: Broučci 

Dětské časopisy ( Mateřídouška, Čtyřlístek, Sluníčko,….) 

 



měsíc                učivo                                                                                   str.          poznámky 

DUBEN 

Jazyková výchova: 

                     Slova se skupinami dě, tě, ně.                                              uč. 67-69   PS 16-17 

                      Slova se skupinami bě, pě, vě, mě.                                      uč. 70-72   PS 18-19 

                      Opakování učiva.                                                                 uč. 74-75   PS 20-22 

                      Písanka str. 20-26 

Komunikativní a slohová výchova: 

                       Vyprávění podle obrázkové osnovy.                                  uč. 66 

Literární výchova: 

                        Veselé básničky.                         J. Žáček: Aprílová škola, Nesedejte na ježka 

                        Veselá vyprávění.                       O. Sekora: Kronika města Kocourkova 

                        Velikonoce – koledy, básně, tradice, zvyky. 

                        Téma dopravní výchovy – texty, rébusy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KVĚTEN 

Jazyková výchova: 

                      Slovní druhy – přehled.                                                       uč. 76-83   PS 23-29 

                      Podstatná jména.                                                                    

                      Slovesa. 

                      Předložky. 

                      Písanka str. 27-38 

Komunikativní a slohová výchova: 

                       Vytváříme si vlastní názor.                                                uč. 73 

                       Vyprávění podle osnovy.                                                   uč. 79 

 

 



Literární výchova: 

                        Maminka v textech – Svátek matek. 

- pamětné osvojení básně pro maminku 

Pohádky z Večerníčků: 

- Maková panenka 

- Bob a Bobek 

- Maxipes Fík 

- Kosí bratři 

Výrazné a plynulé čtení, orientace v textu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČERVEN 

Jazyková výchova: 

                       Psaní velkých písmen.                                                      uč. 84-87   PS 30-33 

                       Vlastní jména, místní jména. 

                       Závěrečné opakování učiva.                                            uč. 89-93   PS 34-38 

 Písanka str. 39-40 

 

Komunikativní a slohová výchova: 

                        Popis osoby.                                                                     uč. 88 

                        Pozdrav, psaní adresy.                                                     uč. 94 

Literární výchova: 

                        Léto v textech. 

                        Čtení o lese, příběhy z lesa, význam lesa, chování v lese. 

                       Těšíme se na prázdniny – doporučená četba, tiché čtení. 

                       Diagnostická prověrka čtení. 


