
Roční plán práce 

2022-23 

 

Třída: V. A                            Předmět: Český jazyk 

Vyučující: Hana Kupcová                       Počet hodin týdně: 8 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování 

Národní jazyk 

Stavba slova 

Vypravování, mluvený projev 

- využívá znalostí z předchozího 

ročníku 

- vytváří si vztah k mateřskému 

jazyku 

- využívá jazyka jako nástroje 

  k dorozumívání ve škole i v běžném 

životě 

- zná další formy dorozumívání 

- určuje kořen, přípony a předpony 

- rozpozná slova příbuzná 

- rozšiřuje si slovní zásobu 

- dodržuje následnosti dějových 

složek 

- užívá plnovýznamová slovesa         

a vhodné spojky 

Čtenářská 

dílna 

Tvoření slov 

Předpony, předložky 

Vypravování podle obrázku 

- pozná slovotvorný základ 

- seznámí se se změnou hlásek při 

odvozování slov 

- odliší předpony od předložek 

- píše správně předpony s-, z-, vz- 

Čtenářská 

dílna 

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 

Opakování vyjmenovaných slov 

Reprodukce textu 

Přání 

- využívá znalostí o stavbě slova 

- uvědoměle používá i/y po 

obojetných souhláskách 

- vypravuje podle osnovy 

- volí vhodné jazykové prostředky 

- sestaví přání 

Čtenářská 

dílna 

Opakování vyjmenovaných slov 

Tvarosloví 

Popis předmětu 

- správně píše i/y po obojetných 

souhláskách 

- rozezná slovní druhy 

- sestaví popis známého předmětu 

- zná jazykové prostředky typické 

pro popis 

Čtenářská 

dílna 

Podstatná jména 

Popis pracovního postupu 

- určí mluvnické kategorie 

- skloňuje podle vzorů 

- popíše jednoduchý pracovní postup 

Čtenářská 

dílna 

Přídavná jména 

Popis děje 

- rozlišuje a určuje druhy přídavných 

jmen 

- zná pravopis měkkých a tvrdých 

přídavných jmen 

- volí pestrá slovesa 

Čtenářská 

dílna 

Slovesa 

Popis osoby 

- určí mluvnické kategorie sloves 

- časuje slovesa 

- pozná slovesný způsob a zvratná 

slovesa 

Čtenářská 

dílna 



- rozlišuje jednoduché a složené 

slovesné tvary 

- popíše známou pohádkovou 

postavu 

Zájmena 

Číslovky 

Dopis 

- seznámí se se základními druhy 

zájmen a číslovek 

- skloňuje zájmena osobní 

- sestaví osobní dopis a zná jeho části 

- umí nadepsat obálku 

Čtenářská 

dílna 

Skladba 

Shoda podmětu s přísudkem 

Tiskopisy 

- pozná základní větné členy 

- zná různé druhy podmětu 

- má znalosti o shodě a uplatňuje je  

v pravopise 

- zvládne vyplňování běžných 

tiskopisů  

Čtenářská 

dílna 

Řeč přímá a nepřímá 

Opakování 

- rozpozná řeč přímou a větu 

uvozovací 

- píše uvozovky v jednoduché přímé 

řeči 

- využívá a upevňuje získané 

vědomosti 

Čtenářská 

dílna 

 


