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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravuje ústně i písemně scény 
z filmu či ukázky z knih, využívá 
jazykových prostředků vhodných 
k oživení vypravování; 
- popisuje ústně i písemně umělecké 
dílo, výrobek, jednoduchý pracovní 
postup, dodržuje zásady tvorby 
názorného popisu, používá vhodné 
jazykové prostředky a odborné názvy; 
- vylíčí svůj estetický a emocionální 
zážitek; 
- charakterizuje vnější a vnitřní 
vlastnosti člověka, charakterizuje 
literární postavy, využívá rčení, 
přirovnání, přísloví a pořekadla; 
- sestaví životopis a žádost; 
- sestaví výtah z odborného textu, 
vybírá vhodné jazykové prostředky; 
- rozvíjí své komunikační dovednosti 
verbální i neverbální v různých 
komunikačních situacích, sestavuje a 
prezentuje krátká rétorická 
vystoupení; 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravování: scény ze hry, z filmu, 
ukázky knihy; 
- popis, popis umělecký děl. 
- líčení: procvičování subjektivně 
zabarveného popisu.  
- popis výrobků a pracovních 
postupů; 
- užití odborných názvů v popisu; 
- charakteristika: vystižení povahy 
člověka, jeho schopností, zájmů, 
zvláštností, charakteristika literárních 
postav, charakteristika vnitřní a 
vnější, vyjadřování pomocí rčení, 
využívání přirovnání, přísloví a 
pořekadel; 
- životopis; 
- žádost. 
- výtah: zpracování z odborného 
textu, výběr vhodných jazykových 
prostředků; 
- praktické, věcné, kritické, 
prožitkové čtení a naslouchání. 
 

OSV 
Sociální rozvoj: 
- dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální (technika 
řeči, výraz řeči, cvičení v 
neverbálním sdělování); 
komunikace v různých situacích 
(informování, odmítání, omluva, 
pozdrav, prosba, přesvědčování, 
řešení konfliktů, vyjednávání, 
vysvětlování, žádost apod. 
(Komunikace). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- čte (naslouchá) s porozuměním 
věcné, odborné a umělecké texty, 
pracuje s informacemi, interpretuje je 
a kritizuje, odlišuje je od názorů a 
hodnocení a ověřuje je za pomoci 
otázek a dostupných zdrojů informací; 
popřípadě vyjádří svůj umělecký 
zážitek. 
 
Jazyková výchova 

- určuje mluvnické kategorie 
podstatných jmen, správně je skloňuje 
(včetně odchylné tvary  
některých podstatných jmen 
označujících části těla), ovládá jejich 
pravopis;  
- určuje mluvnické kategorie 
přídavných jmen, skloňuje je, 
stupňuje, identifikuje jmenné tvary, 
ovládá pravopis; 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

Tvarosloví: 
- podstatná jména: procvičování 
probraného učiva (mluvnické 
kategorie, skloňování, pravopis), 
odchylné tvary některých 
podstatných jmen označujících části 
těla;  
- přídavná jména: procvičování 
probraného učiva (mluvnické 
kategorie, skloňování, stupňování 
adjektiv, jmenné tvary příd. jmen, 
pravopis); 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje druhy zájmen, skloňuje a 
správně užívá osobní zájmena, 
zájmena ukazovací a přivlastňovací, 
vztažná a ovládá pravopis; 
 - rozeznává druhy číslovek, skloňuje 
číslovky základní, ovládá pravopis 
řadových číslovek. 
- rozlišuje a správně tvoří slovesný 
rod činný a trpný; 
- identifikuje a správně užívá slova 
neohebná; 
- správně píše velká písmena ve 
jménech vlastních (orientuje se ve 
vlastních jménech v hl. městě a 
regionu); 
- správně píše  i/í a y/ý obojetných 
souhláskách; 
- rozumí věcnému významu slova, 
identifikuje sousloví a rčení; 
- rozlišuje slova jednoznačná a 
mnohoznačná, identifikuje metaforu, 
metonymii; 
- identifikuje a užívá synonyma, slova 
se slohovým zabarvením, slova citově 
zabarvená, antonyma, homonyma; 

- zájmena: procvičování probraného 
učiva (druhy zájmen, skloňování a 
užití osobních zájmen, skloňování a 
pravopis ukazovacích a 
přivlastňovacích zájmen ten, náš,váš, 
skloňování přivlastňovacích zájmen 
můj, tvůj, svůj, její), skloňování a 
užívání vztažných zájmen (jenž); 
 - číslovky: procvičování probraného 
učiva (druhy, skloňování číslovek 
základních), pravopis řadových 
číslovek; 
- slovesa: slovesný rod činný a trpný; 
- slova neohebná: příslovce 
(příslovečné spřežky, stupňování 
příslovcí), předložky (slabičné a 
neslabičné předložky, předložky s a 
z), spojky (spojky souřadicí a 
podřadicí, interpunkce v souvětí), 
částice, citoslovce. 
 
Pravopis: 
- psaní velkých písmen ve jménech 
vlastních (orientace v hl. městě a 
regionu); 
- procvičování pravopisu i/í a y/ý. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- identifikuje odborné názvy, 
terminologii a v přiměřené míře je 
používá; 
- má přehled o rozvrstvení slovní 
zásoby a způsobech jejího 
obohacování; 
- rekonstruuje odvozená slova 
příponami a předponami;  
- rekonstruuje složená slova, zkratky 
či zkratková slova; 
- rozlišuje věty jednočlenné a 
dvojčlenné (i s nevyjádřeným 
podmětem), větné ekvivalenty a jejich 
druhy; 
- rozeznává druhy vět a větných 
ekvivalentů podle postoje mluvčího, 
věty zvolací; 
- určuje základní větné členy holé, 
rozvité a několikanásobné; 
- identifikuje různá vyjádření přísudku 
(přísudek slovesný, jmenný se 
sponou/bez spony, slovesný složený, 
vedlejší věta přísudková); 

 

Nauka o významu slov: 
- slovo, věcný význam slov, sousloví 
a rčení; 
- slova jednoznačná a mnohoznačná, 
metafora, metonymie; 
- synonyma, slova se slohovým 
zabarvením, slova citově zabarvená, 
antonyma, homonyma; 
- odborné názvy, terminologie. 
 
Nauka o slovní zásobě a tvoření slov: 
- slovní zásoba a způsoby jejího 
obohacování; 
- tvoření slov: odvozování slov 
(odvozování příponami: podstatná 
jména, přídavná jména, slovesa, 
odvozování předponami); skládání 
slov a zkracování, zkratky, zkratková 
slova. 
Skladba: 
- věty jednočlenné a dvojčlenné - i s 
nevyjádřeným podmětem, větné 
ekvivalenty a jejich druhy; 
- druhy vět a větných ekvivalentů 
podle postoje mluvčího, věty zvolací; 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určuje podmět vyjádřený různými 
slovními druhy, podmět nevyjádřený, 
všeobecný, vedlejší větu podmětnou; 
- dodržuje shodu přísudku s 
podmětem; 
- identifikuje rozvíjející větné členy: 
předmět (slovesa předmětová a 
bezpředmětová, vedlejší věta 
předmětná), příslovečné určení 
(příslovečné určení místa a času, 
vedlejší věty místní a časové, 
příslovečné určení způsobu a míry, 
vedlejší věty způsobové a měrové, 
příslovečné určení příčiny, účelu, 
podmínky a přípustky, vedlejší věty 
příčinné, účelové, podmínkové a 
přípustkové), přívlastek (shodný a 
neshodný, postupně rozvíjející a 
několikanásobný, vedlejší věta 
přívlastková, přívlastek těsný a 
volný), doplněk (vedlejší věta 
doplňková); 
- rozlišuje větné členy 
několikanásobné a správně užívá 
interpunkci; 
- tvoří věty. 

- základní větné členy holé, rozvité a 
několikanásobné; 
- vyjádření přísudku : přísudek 
slovesný, jmenný se sponou/ beze 
spony, přísudek slovesný složený, 
vedlejší věta přísudková; 
- vyjádření podmětu různými 
slovními druhy, podmět nevyjádřený, 
podmět všeobecný, vedlejší věta 
podmětná; 
- shoda přísudku s podmětem; 
- rozvíjející větné členy: předmět, 
slovesa předmětová a 
bezpředmětová, vedlejší věta 
předmětná; 
- příslovečné určení a jeho určování: 
příslovečné určení místa a času, 
vedlejší věty místní a časové, 
příslovečné určení způsobu a míry, 
vedlejší věty způsobové a měrové, 
příslovečné určení příčiny, účelu, 
podmínky a přípustky, vedlejší věty 
příčinné, účelové, podmínkové a 
přípustkové; 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

v rámci uvedeného žánrového a 
literárněhistorického rozsahu učiva 
daného ročníku:  
- uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla; 
- rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora; 
 

- přívlastek a jeho různé typy: 
přívlastek shodný a neshodný, 
přívlastek postupně rozvíjející a 
několikanásobný, vedlejší věta 
přívlastková, přívlastek těsný a 
volný; 
- doplněk, vedlejší věta doplňková; 
- větné členy několikanásobné - 
interpunkce; 
- tvoření vět. 
 

Literární výchova 

Tvořivé činnosti s literárním textem: 
- přednes vhodných literárních textů, 
volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, záznam a 
reprodukce hlavních myšlenek, 
interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních 
textů, vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo; 
- tvoří vlastní literární text podle 
svých schopností a na základě 
osvojených znalostí základů literární 
teorie; 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží 
argumenty; 
- rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné představitele; 
- uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české a světové literatuře; 

- porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování; 
- vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i 
v dalších informačních zdrojích. 
 

Způsoby interpretace literárních a 
jiných děl 
Základy literární teorie a historie: 
- struktura literárního díla (námět a 
téma díla, literární hrdina, 
kompozice literárního příběhu), 
jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky 
poezie: rým, rytmus; volný verš), 
literatura umělecká a věcná 
(populárně-naučná, literatura faktu, 
publicistické žánry. 
Literární druhy a žánry: - poezie, 
próza, drama, žánry lyrické, epické, 
dramatické v proměnách času - 
hlavní vývojová období národní a 
světové literatury, typické žánry a 
jejich představitelé. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

 Žánrové oblasti: bajka, historická 
próza (báje, pověsti a letopisy), 
vlastenecká literatura, literatura a 
výtvarné umění, literatura s přírodní 
tematikou, příběhy s dětským 
hrdinou, literatura fantastická, 
poezie, literatura humoristická 

  

 


