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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, využívá 
jazykových prostředků vhodných 
k oživení vypravování, dodržuje 
časovou posloupnost, sestavuje 
osnovu vypravování; 
- popisuje ústně i písemně předmět, 
osobu, děj, jednoduchý pracovní 
postup, dodržuje zásady tvorby 
názorného popisu, používá vhodné 
jazykové prostředky; 
- sestaví zprávu o proběhlé události a 
oznámení o jejím konání (učí se 
sestavovat mediální sdělení); 
- vypíše hlavní myšlenky ze čteného 
či poslouchaného textu, sestaví výtah 
z odborného textu; 
- sestaví úřední či osobní dopis; 
- sestaví text telegramu, vyplní 
objednací lístek; 
- rozvíjí své komunikační dovednosti 
verbální i neverbální v různých 
komunikačních situacích, sestavuje a 
prezentuje krátká rétorická 
vystoupení; 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravování: časová posloupnost, 
osnova vypravování; 
- popis: zpracovávání popisu, popis 
předmětu, popis osoby, popis děje, 
popis jednoduchého pracovního 
postupu; 
- zpráva a oznámení; 
- hlavní myšlenky textu, výpisky, 
výtah; 
- dopis (osobní a úřední); 
- telegram, objednací lístek. 
- 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). 
 
MV 
- uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich kombinací 
pro tvorbu věcně správných a 
komunikačně (společensky a 
situačně) vhodných sdělení 
(Tvorba mediálního sdělení). 
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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 

- má přehled o diferenciaci národního 
jazyka; 
- má přehled o nářečích, rozlišuje 
spisovnou a obecnou češtinu; 
- ví, čím se zabývají jednotlivé 
jazykovědné disciplíny; 
- je seznámen se základními 
jazykovědnými příručkami a slovníky 
a samostatně s nimi pracuje (PČP, 
SSČ, …) 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

Úvod o českém jazyce: 
- rozvrstvení národního jazyka; 
- nářečí, obecná Český jazyk; 
- jazykověda a její složky; 
- seznámení s jazykovědnými 
příručkami. 
 
Stavba slova a pravopis: 
- slovotvorný základ, přípona, 
předpona; 
- slova příbuzná; 
- stavba slova; 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje slovotvorný základ, 
příponu a předponu; 
- identifikuje slova příbuzná; 
- analyzuje stavbu slova; 
- je si vědom střídání hlásek a jejich 
skupin při odvozování; 
- správně píše zdvojené souhlásky; 
- správně rozlišuje skupiny bě – bje, 
vě – vje, pě, mě-  mně;  
- správně užívá předpony s-/se-, z-/ze-, 
vz-/vze a předložky s/se, z/ze; 
-správně píše  i/y po obojetných 
souhláskách. 
- rozlišuje druhy slov; 
- rozlišuje podstatná jména: konkrétní 
a abstraktní, pomnožná, hromadná a 
látková, obecná a vlastní; 
- identifikuje kmen a koncovka jmen; 
- správně skloňuje podstatná jména 
podle vzorů, skloňuje vlastní jména 
osobní a místní, jména v regionu; 

- střídání hlásek při odvozování; 
- skupiny hlásek při odvozování; 
- zdvojené souhlásky; 
- skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě-  
mně;  
- předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze; 
předložky s/se, z/ze; 
- i/y po obojetných souhláskách. 
Tvarosloví: 
- druhy slov; 
- podstatná jména: druhy (konkrétní 
a abstraktní, pomnožná, hromadná a 
látková, obecná a vlastní), kmen a 
koncovka jmen, procvičování tvarů a 
pravopisu podstatných jmen podle 
vzorů, skloňování vlastních jmen 
osobních a místních, skloňování 
jmen v regionu; 
- přídavná jména: druhy, jmenné 
tvary příd. jmen, mluvnické 
kategorie příd. jmen, skloňování a 
pravopis přídavných jmen tvrdých, 
přídavná jména odvozená od 
podstatných jmen příponou -ský/ -ští, 
skloňování a pravopis přídavných 
jmen měkkých a přivlastňovacích, 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje druhy přídavných jmen, 
jejich a jmenné tvary, určuje 
mluvnické kategorie příd. jmen, 
skloňuje je a ovládá pravopis příd. 
jmen tvrdých, měkkých a 
přivlastňovacích, včetně jmenných 
tvarů příd. jmen, správně píše 
přídavná jména odvozená od 
podstatných jmen příponou -ský/ -ští, 
stupňuje příd. jména (2. a 3. stupeň a 
pravopis); 
- rozlišuje druhy zájmen, správně 
skloňuje osobní zájmena bezrodá, 
ukazovací a přivlastňovací; 
- rozlišuje druhy číslovek, správně je 
používá, skloňuje číslovky základní; 
- správně tvoří tvary slovesného 
podmiňovacího způsobu přítomného a 
minulého; 
- určuje základní větné členy 
(přísudek a podmět); 
- dodržuje shodu přísudku 
s podmětem (s několikanásobným 
podmětem); 

včetně jmenných tvarů příd. jmen, 
stupňování příd. jmen (2. a 3. stupeň 
a pravopis); 
- zájmena: druhy, skloňování 
osobních zájmen bezrodých - 
upevňování vědomostí, skloňování 
zájmen ukazovacích a 
přivlastňovacích; 
- číslovky: druhy, užívání číslovek, 
skloňování číslovek základních; 
- slovesa: tvary podmiňovacího 
způsobu přítomného a minulého. 
Skladba: 
- základní větné členy:  
 přísudek, podmět; 
- shoda přísudku s podmětem, shoda 
přísudku s několikanásobným 
podmětem; 
- rozvíjející větné členy: předmět; 
příslovečné určení místa času a 
způsobu; přívlastek shodný a 
neshodný; několikanásobný 
rozvíjející větný člen; 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určuje rozvíjející větné členy 
(předmět; příslovečné určení místa 
času a způsobu; přívlastek shodný a 
neshodný; několikanásobný rozvíjející 
větný člen); 
- rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí: větu hlavní a vedlejší, spojuje 
věty nejobvyklejšími spojovacími 
výrazy, správně používá interpunkce v 
jednoduchých souvětích; 
- tvoří vět a text; 
 - identifikuje hlásky a slabiky ve 
slově; 
- rozlišuje a správně vyslovuje hlásky 
znělé a neznělé, identifikuje a vysvětlí 
spodobu znělosti, volné vyznění, 
správně vyslovuje souhláskové 
skupiny a čte zdvojené souhlásky; 
- správně používá slovní přízvuk; 
- umí pracovat s větnou melodií, 
důrazem, tempem řeči, pauzami při 
mluveném projevu. 
 

- věta jednoduchá a souvětí: 
rozlišování věty hlavní a vedlejší, 
spojování vět nejobvyklejšími 
spojovacími výrazy, interpunkce v 
jednoduchých souvětích; 
- tvoření vět, výstavba textu (tvoření 
vět s podmětem vyjádřeným 
podstatným jménem). 
Zvuková stránka jazyka: 
- hláskosloví: opakování o hláskách; 
- spisovná a nespisovná výslovnost: 
hlásky znělé a neznělé, spodoba 
znělosti, volné vyznění, výslovnost 
souhláskových skupin, čtení 
zdvojených souhlásek); 
- slovní přízvuk; 
- zvuková stránka věty: větná 
melodie, důraz, tempo, pauzy. 
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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; 
- 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; 
 

Literární výchova 

Žánrové oblasti: bajka, pohádka, 
balada a romance, historická próza, 
literatura fantastická, poezie, 
literatura s přírodní tematikou, 
příběhy o dětech, divadlo a film. 
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. 

Způsoby interpretace literárních a 
jiných děl. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné představitele; 
- 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. 

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. 
 

  

 


