Ročník
1. ročník

Předmět
Český jazyk

2. ročník

Český jazyk

3. ročník

Český jazyk

Prvouka
4. ročník

5. ročník

Téma, znalosti, dovednosti
1. Poznává písmena abecedy
2. Píše správné tvary písmen a číslic
3. Čte texty přiměřené věku
4. Zná základy pravopisu – věta, znaménka za větami,
pořádek slov ve větě
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Plynulé čtení jednoduchých vět
Psaní y – i po tvrdých – měkkých souhláskách
Párové souhlásky na konci slov
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Párové souhlásky
Plynulé čtení vět a souvětí
Párové souhlásky uvnitř slov
Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z
Podstatná jména (rod, číslo)
Slovesa
Reprodukce textu
Rodina, škola
Naše vlast

Český jazyk

1. význam slov
2. stavba slova
3. mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod,
vzor)
4. mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas)
5. stavba věty – věta jednoduchá – souvětí

Vlastivěda

1. naše vlast – současnost (hlavní město, sousední státy,
řízení společnosti, státní symboly)
2. naše vlast – minulost (Velká Morava, Karel IV., Rudolf II.,
J.A. Komenský)

Český jazyk

1. mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod,
vzor)
2. mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob)
3. druhy přídavných jmen
4. shoda přísudku s podmětem
5. skladba – základní větné členy
6. věta jednoduchá
7. souvětí

Vlastivěda

1. naše vlast – historie – období od Marie Terezie přes
světové války až po sametovou revoluci a současnost
(vznik ČR)
2. naše vlast – současnost – cestování po mapě ČR
3. důležitá města
4. pohoří, nížiny
5. zajímavá místa pro turistiku
6. vodstvo

Ročník
6. ročník

Předmět
Český jazyk

7. ročník

Český jazyk

Dějepis

8. ročník

Český jazyk

Zeměpis
Dějepis

9. ročník

Český jazyk

Zeměpis

Dějepis

Téma, znalosti, dovednosti
Mluvnice - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa
Literatura - báje, pohádka, bajka
Sloh - vypravování, popis osoby, popis předmětu
Mluvnice - slovní druhy, větné členy, shoda přísudku s
podmětem, velká písmena, přímá a nepřímá řeč
Literatura - kroniky, cestopisy, ústní lidová slovesnost, drama
Sloh - zpráva, oznámení, žádost, objednávka
1. Český stát v období raného středověku
2. Románský, gotický a renesanční sloh
3. Husitské hnutí
Mluvnice - druhy vedlejších vět, druhy souvětí, poměry mezi
souřadnými spojenými větami, čárka ve větě, pravopis lexikální,
rozbory jednoduchých souvětí
Literatura - romantismus, realismus, Národní divadlo
Sloh - charakteristika, líčení, výtah
1. Česká republika
1. Třicetiletá válka
2. Habsburská monarchie v období novověku
3. Baroko, klasicizmus, moderní umělecké směry
4. Osvícenství
5. Národní obrození
Mluvnice - slovní zásoba, pravopis, tvoření slov, tvarosloví - slovní
druhy, určování skladebních dvojic, věty hlavní a vedlejší, druhy
vedlejších vět, složitá souvětí
Literatura - literární druhy a žánry v průběhu století - starověk,
středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, národní
obrození, realismus
Sloh - charakteristika, výklad, úvaha, fejeton
1. Česká republika- kraje
2. Hospodářský zeměpis ( obyvatelstvo, náboženství,
hospodářství, politický zeměpis, globální problémy
světa…)
1. I. světová válka
2. Svět a ČSR mezi světovými válkami
3. II. světová válka
4. ČSR a svět po II. světové válce

