
Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Popis činnosti (Žák...)

1. Hry s písmenky 1 Abeceda procvičuje pořadí písmen v abecedě

2 Samohlásky rozpozná samohlásky, umí je vyjmenovat

3 Souhlásky rozpozná souhlásky, umí je vyjmenovat

4 Dvojhlásky rozpozná dvojhlásek, např. rozdíl mezi doučit vs. doufat

2. Slabiky 1 Dělení slov umí dělit slova podle slabik

2 Slabiky přízvučné umí určit přízvučné slabiky

3 Slabiky nepřízvučné určení nepřízvučné slabiky

3. 1 Slova nadřazená a podřazená rozpozná a vyznačí nadřazené a podřazené výrazy (případně souřadné)

2 Synonyma a antonyma hledá slova podobného a opačného významu

3 Slova příbuzná a odvozená hledání slova příbuzného a odvozeného, umí tvořit vlastní

4 Slova mnohoznačná uvede více významů nejznámějších mnohoznačných výrazů

5 Slova citově zabarvená, zdrobněliny hledá citově zabarvená slova v textu, 

4. Vyjmenovaná slova 1 Vyjmenovaná slova po B umí správně napsat i/y po B

2 Vyjmenovaná slova po L umí správně napsat i/y po L

3 Vyjmenovaná slova po M umí správně napsat i/y po M

4 Vyjmenovaná slova po P umí správně napsat i/y po P

5 Vyjmenovaná slova po S umí správně napsat i/y po S

6 Vyjmenovaná slova po V umí správně napsat i/y po V

7 Vyjmenovaná slova po Z umí správně napsat i/y po Z

5. Velká písmena 1 Osoby, zvířata píše správně velká písmena u vlastních jmen

2 Geografické názvy píše správně velká písmena u řek, měst, pohoří,...

3 Svátky a měsíce umí správně napsat datum (10. květen) i název svátku (Velikonoce, Vánoce)

6. Tvarosloví 1 Slovní druhy určuje slovní druhy u slov

2 Slova ohebná určuje správně podstatná a př. jména, zájmena, číslovky, slovesa (příp. jejich druhy)...

3 Slova neohebná určuje správně příslovce, předložky, spojky a citoslovce.

4 Spisovné a nespisovné tvary umí rozlišit spisovný a nespisovný tvar, umí utvořit spisovný tvar od zadaného nespisovného slova

5 Mluvnické kategorie umí určit pád, číslo, rod, vzor, os., čas, způsob,...

7. Skladba vět 1 Druhy vět rozlišení věty jednoduché a souvětí

2 Větné členy umí správně určit větné členy

3 Základní skladební dvojice umí najít podmět a přísudek

4 Nevyjádřený podmět užívá správná zájmena pro identifikaci podmětu

5 Vztahy mězi větami rozlišuje souvětí souřadné a podřadné

8. Psaní i/y, s/z, ú/ů, ě 1 Psaní i/y v tvrdých a měkkých souhláskách umí doplnit správné i/y po tvrdých a měkkých souhláskách (případně obojetných)

2 Psaní i/y v příčestí minulém doplňuje správně i/y v příčestí minulém

3 Předložka s/z, předpony umí doplnit předložku s/z a předpony s/z/vz

4 Psaní ú/ů doplňuje správně ú/ů

5 Bě, pě, vě, mě/mně umí doplnit ě/je

9. Slovotvorba 1 Složené slovesné tvary rozlišuje slovesné tvary jednoduché a složené

2 Odvozování slov umí vytvořit slova odvozováním

3 Kořen, předpona, přípona, koncovka umí rozdělit slovo na předponu, kořen, příponu, koncovku

10. Podstatná jména 1 Vzory pro mužský rod umí vyjmenovat a přiřadit vzory podst. jmen mužského rodu

2 Vzory pro ženský rod umí vyjmenovat a přiřadit vzory post. jmen ženského rodu 

3 Vzory pro střední rod umí vyjmenovat a přiřadit vzory post. jmen středního rodu

11. Přídavná jména 1 Přídavná jména tvrdá umí skloňovat tvrdá přídavná jména

2 Přídavná jména měkká umí skloňovat měkká přídavná jména

3 Přídavná jména přivlasťovací umí skloňovat přídavná jména přivlastňovací

Vztahy mezi slovy, 

jejich význam

Pro žáky 4. a 5. tříd prvního stupně jsme si připravili speciální kurz českého jazyka zaměřený na procvičování a opakování probírané látky. Kurz hravou formou opakuje 

nabyté znalosti, upevňuje je a rozvíjí.    Kurz je vhodným doplňkem pro prezenční výuku a slouží především jako domácí příprava. Kurz neobsahuje výklady.


