
Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

29 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechává vzkaz na záznamníku 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 

- píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

Věcné čtení (čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací čtení, klíčová slova) 

Věcné naslouchání (aktivní, se 
záznamem slyšeného, reagováním na 
otázky) 

Vypravování, dialog na základě 
obrazového materiálu, zdvořilé 
vystupování, mimojazykové prostředky 
(mimika, gesta). Technika psaní 
(formální úprava textu), žánry (dopis, 
popis, jednoduché tiskopisy, přihláška, 
dotazník, vypravování). 

 

 

MV (kritické čtení a 
vnímání mediálního 
sdělení) 

Rozlišování důležitých a 
vedlejších informací v 
textu 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- dokáže rozlišit ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku, provést odůvodnění 
pravopisu s přihlédnutím ke způsobu tvoření 
slov. 

-  porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve 
svém mluveném i písemném projevu. 

- rozliší v neúplné základní skladební dvojici 
základ věty, užívá vhodné spojovací výrazy, 
obměňuje jejich  užití podle potřeby projevu.  

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty 

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí 

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

- píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách, v koncovkách podstatných a 
přídavných jmen, zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu. 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Průběžné osvojování jazyka 
k dorozumívání ve správné modulaci, 
vztah k jazyku. 

Kořen slova, slovotvorný základ, slova 
odvozená, předpony s-, z-, vz-, užití 
předložky s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, 
pě, mě/mně, pravopis obojetných 
souhlásek. 

Slovní druhy, tvary slov, mluvnické 
kategorie podstatných, přídavných 
jmen, sloves, podmiňovací způsob 
sloves, zájmena, číslovky.  

Věta jednoduchá, podmět, přísudek a 
jejich druhy, souvětí, základní skladební 
dvojice. 

Pravopis morfologický (koncovky 
podstatných a přídavných jmen, tvrdých 
a měkkých), pravopis syntaktický 
(shoda přísudku s podmětem). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyjadřuje své dojmy z poslechu a četby a 
zaznamenává je, formuluje dojmy z četby, 
provádí hodnocení a srovnání textů. 

- volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma, včetně 
výtvarného ztvárnění. 

 

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů, při jejich jednoduchém rozboru používá 
elementární literární pojmy. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Poslech literárních textů, zážitkové 
čtení a naslouchání. 

Volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, vlastní výtvarný 
doprovod, dramatizace. 

Spisovatel, básník, čtenář, herec, 
režisér, kniha, divadelní představení, 
bajka, přirovnání, rým, verš 

 

  

 


