
TEMATICKÝ PLÁN     2. TŘÍDA – 2. pololetí      ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

ČESKÝ JAZYK 

 

MĚSÍC UČIVO PS PÍSANKY POZNÁMKY 
únor Mluvnice - podstatná jména – vlastní jména 

osob, zvířat, měst a vesnic; přídavná jména, 
zájmena, číslovky; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě 
 

PS II. 
Str. 1-8; 
12-14 

 Doplňovačky, osmisměrky na procvičení 
měkkých/tvrdých souhlásek; doplńování dě, tě, ně, bě, 

pě, vě,  

 Psaní – vlastní jména, věty, opis vět, oprav věty, 
správné pořadí vět 

 Pís. II 
Str. 1-7 

Řazení vět, doplňování vět, opis, vlastní jména osob, 
měst, tvoření vět 

 Čtení – str. 68 - 77 
Četba na pokračování 

  Rým, verš 
Porozumění textu čteného i slyšeného 

březen Mluvnice – slovesa; bě, pě, vě, mě; párové 
souhlásky na konci slov p-b, t-d 

Str. 9-11; 
16-19 

  

 Psaní – samostatnější, odpovědi na otázky, 
rýmování, opaky 

 Str. 8-14 Opis rýmů; věty, hádanky, přísloví 

 Čtení str. 79-88 
Četba na pokračování  

  Texty k jaru, říkadla, hádanky 

duben Mluvnice - párové souhlásky na konci slov ť-ď, 
ch-h, f-v, s-z 

Str. 20-23  Osmisměrky, šifry 

 Psaní – přirovnání, seřaď věty, sestav věty – 
slova ve správném pořadí 

 Str. 15-20  

 Čtení – str. 89-101 
Četba na pokračování  

  Velikonoční téma – texty, básničky 

     

     

květen Mluvnice – párové souhlásky š-ž; 
opakování – věta, slovo, slabika, hláska, 
rozdělení hlásek 

Str. 24-27  Šifry, osmisměrky, doplňovačky 

 Psaní – přídavná jména, psaná slovní kopaná, 
vlastní jména 

 Str. 21-26  

 Čtení – str. 103-117, 
Četba na pokračování 

  Porozumění textu, dobrá orientace, hry s texty 



     

červen Mluvnice – opakování – souhlásky, podstatná 
jména, vlastní jména, slovesa, skupiny s -ě, 
párové souhlásky 

Str. 28-32   

 Psaní – dopis, adresa, přihláška na tábor, 
seznam věcí na tábor 

 Str. 27-32 Příprava na tábor – psaní pohledů a dopisů 

 Čtení – str. 118-142 
Četba na pokračování  

  Komix, časopis, letní a prázdninové texty 

     

 průběžné procvičování a doplňování i,í/y,ý; dě, 
tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky 

str. 33-40  Procvičování v průběhu 2. pololetí 

     

 V průběhu pololetí pokračujeme 
v procvičování i pomocí PC 
programů např.: 
www.onlinecviceni.cz 

  Nácvik práce s PC: zapnout, přihlásit, spustit zadaný 
program 

     

     

     

     

     

     

 

http://www.onlinecviceni.cz/

