Vzd lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p edm t: eský jazyk a literatura, 1. v kové období, 3. ro ník
Žákovské kompetence

U ivo - obsah

Pr ezová témata

I. Jazyková výchova a psaní :
rozlišuje slabiky a hlásky, umí abecedn za adit slova

Rozlišování slabik a hlásek. Abeceda.

má p ehled a zvládá užívání vyjmenovaných slov a s tím Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách, pravopis i/y po obojetných souhláskách.
i pravopis po obojetných souhláskách

rozlišuje slovní druhy, rozlišuje slova ohebná od slov
neohebných

Všechny slovní druhy. Slova ohebná a neohebná.

sklo uje podstatná jména, pracuje s mluvnickými
kategoriemi podstatných jmen

Sklo ování podstatných jmen, rozlišování ísla jednotného a množného, rodu
mužského, ženského a st edního.

správn píše obvyklá vlastní jména

Jména osob, zví at, m st, vesnic, hor, ek.

ur uje osobu, íslo a as u sloves

Ur ování osoby, ísla a asu u sloves. asování sloves v ase p ítomném, minulém i
budoucím.

odlišuje v tu od souv tí, pozná skladební dvojice

V ta a souv tí. Stavba v ty jednoduché. Skladební dvojice.

souvisle se vyjad uje a klade otázky, vypravuje dle
názorných pom cek, popisuje jednoduché p edm ty a
innosti

Základy dorozumívání - rozhovor, požádání o informaci, podání informace, sd lování
p ání, otázky a odpov di, reprodukce textu, vypravování, popis, osnova textu, výb r
vhodných výrazových prost edk , pozdrav, pohlednice, dopis.

píše podle normy psaní v p irozené velikosti a liniatu e,
dodržuje sklon písma 75 ° a rozestupy písmen, píše
iteln , úhledn a p im en hbit

Automatizace psacího pohybu, dodržování všech návyk správného psaní.Upev ování
správných tvar písmen a íslic.

provádí kontrolu vlastního projevu

Osobnostní a sociální
výchova - Komunikace,
mezilidské vztahy,
kreativita

Mezip edm tové
vztahy
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vyjád uje se v jednoduchých formách psaného projevu,
umí napsat krátký dopis

Dopis.

umí užívat v praxi psaní letopo tu, te a píše ímské
íslice

Letopo et, ímské íslice.

II. tení a literární výchova :
využívá získaných tená ských dovedností a návyk p i
etb jednoduchých text

Prv, Vv, Hv, Vl, j, P , 1.
- 5. ro ník, Vánoce a
Velikonoce

recituje básnický text, vypráví pohádku, zahraje scénku
na základ scéná e
domýšlí p íb hy, orientuje se v textu
chápe etbu jako zdroj informací o sv t i o sob ,
vyjad uje sv j postoj k p e tenému textu, návšt vuje
knihovnu

Kniha - zdroj poznání. Knihovna.

zná základní pojmy literatury

Literární pojmy : poezie, próza, divadlo, výtvarný doprovod (ilustrace, ilustrátor)
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr ezová témata:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace, Mezilidské vztahy, Kreativita

Ostatní:

