
Roční plán práce 

 

Třída: IV.A                   Předmět: Český jazyk 

Vyučující: Markéta Kramárová          Počet hodin týdně: 8 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování  učiva 3. ročníku  

Pravopisná pravidla – opakování 

Vyjmenovaná slova po B, slova příbuzná 

Podstatná jména 

Slova mnohoznačná 

Sloh – tiskopis, popis osoby 

Čtení – literární pojmy 

 

Užívá jazyk jako prostředek 

komunikace. 

Čte nahlas a potichu 

přiměřeně náročný text a 

reprodukuje ho. 

 

 

 

Vyjmenovaná slova po L, M, slova příbuzná 

Sloh – vypravování podle obrázkové osnovy, 

podle osnovy 

Čtení - pohádka 

Používá pravidla psaní 

zeměpisných názvů. 

Vypravuje podle osnovy. 

Vypravuje a popisuje 

výstižně, spisovně. 

 

 

Čtení – 

Božena 

Němcová 

Vyjmenovaná slova po P, S, slova příbuzná 

Sloh – popis věci, vzkaz 

Čtení - báseň 

Vyhledává v abecedním 

seznamu (rejstřík, slovník). 

Vybírá si četbu podle svého 

zájmu a napíše zápis do 

deníku. 

 

 

Čtení – 

Seifert, Halas 

Vyjmenovaná slova po V, Z, slova příbuzná 

Slovní druhy - opakování 

Sloh – popis věci, inzerát 

Určí osobu, číslo, čas. 

Rozlišuje předpony a 

předložky, píše je správně. 

 

Čtení – Erben, 

Žáček 

Opakování podstatná jména 

Skloňování podstatných jmen rodu středního 

Čtení - příběh s dětským hrdinou 

 

Vyjmenuje a používá vzory 

podstatných jmen. 

 

Čtení - 

Steklač, 

Lindgrenová 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského 

Sloh – popis pracovního postupu, pozvánka 

Čtení – bajka 

 

Vyjmenuje a používá vzory 

podstatných jmen. 

Smysluplně se vyjadřuje 

v běžných situacích. 

Vyjmenuje některé autory 

dětských knih. 

 

 

 

 

Skloňování podstatných jmen rodu 

mužského 

Sloh – popis zvířete 

Čtení - pověst 

Vyjmenuje a používá vzory 

podstatných jmen. 

Dorozumí se ve škol i 

mimo školu. 

 

Čtení - 

Andersen 

Opakování podstatných jmen Skloňuje podstatná jména Čtení - 



Sloh – popis věci 

Čtení - pranostika 

 

podle vzorů. 

Určí rod, číslo, pád a vzor. 

Popíše jednoduchou věc. 

 

 

Macourek 

Slovesné tvary 

Časování sloves v čase budoucím 

Časování sloves v čase minulém 

Čtení – přísloví, rčení 

Časuje slovesa 

v přítomném, minulém, 

budoucím. 

Vyhledává zvratná slovesa, 

neurčitek. 

 

 

 

Věta jednoduchá, souvětí 

Opakování učiva 

 

Dodržuje dohodnutou 

úpravu textu. 

 

 

 

 


