
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Popis činnosti (Žák...)

1. Seznámení s českým jazykem 1 Jazykověda, vznik a vývoj jazyka dokáže stručně charakterizovat náš jazyk

2 Dělení jazyků uvědomuje si dělení jazyků

3 Jazyk a jeho útvary umí rozeznat jednotlivé útvary a zařadit náš jazyk

4 Nářečí a obecná čeština umí rozpoznat v textu nářečí a obecnou češtinu

2. Zvuková stránka jazyka 1 Souhlásky (znělé/neznělé) a samohlásky umí rozeznat znělé a neznělé souhlásky, spodobu znělosti

2 Slovní přízvuk dokáže označit slovní přízvuk

3 Zvuková stránka věty je schopen určit typy vět, jejich melodii, přízvuk

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

2 Synonyma a antonyma umí najít v textu slova stejného a opačného významu

3 Slova přejatá, jejich výslovnost dokáže najít přejatá slova a správně je vyslovit

4 Slova mnohoznačná je schopen uvést více významů u jednoho slova

5 Slova citově zabarvená hledá citově zabarvená slova v textu, 

4. Slovotvorba 1 Stavba slova rozdělí slovo na kořen, předponu, příponu a koncovku

2 Slova příbuzná a odvozená dokáže určit kořen slova a uvede slova příbuzná

3 Odvozování slov umí vytvořit slovo odvozováním

4 Skládání slov dokáže nalézt slova tvořená skládáním

5 Zkracování slov a zkratková slova umí najít zkratku a porozumět jí

6 Obohacování slovní zásoby přemýšlí nad dalšími způsoby vzniku nových významů

5. Tvarosloví 1 Slovní druhy umí správně určit slovní druhy

2 Podstatná jména - druhy a dělení rozpozná v textu podst. jméno a zařadí ho k danému druhu

3 Podstatná jména - mluvnické kategorie umí určit mluvnické kategorie u podst. jména

4 Přídavná jména - druhy a dělení rozpozná v textu přídavné jméno a zařadí ho k danému druhu

5 Přídavná jména - mluvnické kategorie umí určit mluvnické kategorie u příd. Jména

6 Zájmena pozná zájmeno a určí jeho druh 

7 Číslovky rozpozná číslovku a určí její druh

8 Slovesa umí najít v textu sloveso a určit jeho mluvnické kategorie

9 Příslovce, předložky dokáže poznat příslovce a předložky

10 Spojky, částice, citoslovce dokáže správně určit spojky, částice a citoslovce

6. Skladba vět 1 Věta a její struktura dokáže rurčit základní skladební dvojici

2 Věta jednočlenná a dvoučlenná umí rozlišit větu jednočlenou od dvoučlenné

3 Větné členy umí správě určit větné členy

4 Věta jednoduchá a souvětí dokáže rozpoznat větu jednoduchou od souvětí

5 Věta hlavní a vedlejší rozpozná větu hlavní a větu vedlejší

6 Druhy vět vedlejších je schopen určit druh věty vedlejší

7. Pravopis 1 Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech zná vyjmenovaná slova a umí správně doplnit i/y

2 Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách umí doplnit i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

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

4 Psaní i/y v koncovkách pods.a příd. jmen umí správně doplnit i/y v koncovkách podst. a příd. jmen

5 Psaní předložek a předpon  s, z, vz umí správně doplnit předložky a předpony s/z, vz

6 Psaní ú/ů dokáže správně napsat ú/ů

7 Psaní velkých písmen zná pravidla psaní velkých písmen a umí je správně použít

8 Psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě umí bezchybně doplnit skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě

9 Psaní předpon a přípon, zdvojené souhlásky dokáže správně napsat slova se zdvojenými souhláskami

10 Interpunkce orientuje se v interpunkci a umí ji správně napsat

8. Pojmy 1 Jazykovédné pojmy zná základní jazykovedné pojmy

2 Slohové pojmy zná základní pojmy ze slohu

Pro žákydruhého stupně jsme si připravili speciální kurz českého jazyka zaměřený na procvičování a opakování probírané látky. Kurz hravou formou opakuje nabité znalosti, upevňuje je 

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


