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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Komunikační a slohová výchova 

- charakterizuje literární postavy; 
- vylíčí svůj estetický a emocionální 
zážitek; 
- sestaví krátký odborný výklad a 
využitím přiměřených jazykových 
prostředků a formy; 
- sestaví výtah z odborného textu; 
- vyjádří úvahu nad stanoveným 
problémem či jevem, navrhne řešení; 
- rozliší různé slohové  
postupy a projevy, rozpozná jejich 
charakteristické znaky; 
- 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; 
 
 

Komunikační a slohová výchova 

- charakteristika literárních postav; 
- subjektivně zabarvený popis; 
- výklad; 
- výtah; 
- úvaha; 
- shrnutí o slohu (rozlišování 
slohových postupů a projevů); 
- 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 
- principy sestavování 
zpravodajství a jejich 
identifikace, pozitivní principy 
(význam a užitečnost), 
zezábavňující principy 
(negativita, blízkost, 
jednoduchost, přítomnost); 
příklady stavby a uspořádání 
zpráv (srovnávání titulních stran 
různých deníků) a dalších 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozvíjí své komunikační dovednosti 
verbální, neverbální i paralingvální 
v různých komunikačních situacích, 
sestavuje a prezentuje krátká rétorická 
vystoupení; dokáže rozlišit mezi 
subjektivním a objektivním sdělením, 
rozliší komunikační záměr partnera 
v rozhovoru; odliší spisovný a 
nespisovný projev, spisovné jazykové 
prostředky užívá vhodným způsobem 
vzhledem ke svému komunikačnímu 
záměru; 
- seznamuje se s principy sestavování 
zpravodajství a učí se zpravodajství 
kriticky hodnotit, učí se sestavovat 
mediální sdělení, seznamuje se s prací 
v realizačním týmu, učí se 
komunikovat a spolupracovat, stanovit 
si cíl, časový harmonogram a 
delegovat úkoly a zodpovědnost, 
uvědomuje si faktory ovlivňující práci 
v týmu. 
 
 
 

 mediálních sdělení (například 
skladba a výběr sdělení 
v časopisech pro dospívající 
(Stavba mediálních sdělení); 
- uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich kombinací 
pro tvorbu věcně správných a 
komunikačně (společensky a 
situačně) vhodných sdělení; 
tvorba mediálního sdělení pro 
školní časopis; technologické 
možnosti a jejich omezení 
(Tvorba mediálního sdělení); 
- redakce školního časopisu; 
utváření týmu, význam různých 
věkových a sociálních skupin 
pro obohacení týmu, 
komunikace a spolupráce v 
týmu; stanovení si cíle, časového 
harmonogramu a delegování 
úkolů a zodpovědnosti; faktory 
ovlivňující práci v týmu;  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Jazyková výchova 

- má přehled o diferenciaci národního 
jazyka (rozliší mezi spisovnou a 
obecnou češtinou, nářečím, zdůvodní 
jejich užití) a jazykové kultuře; 
- umí český jazyk zařadit v rámci 
ostatních slovanských/světových 
jazyků; 
- správně skloňuje obecná jména 
přejatá a cizí vlastní jména, užívá je 
v textu; 
- identifikuje a správně užívá slovesa 
dokonavá a nedokonavá; 
- rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě i 
souvětí; 
- určuje základní větné členy; 
- určuje rozvíjející větné členy (holé, 
rozvité, několikanásobné;  předmět, 
příslovečné určení, přívlastek shodný 
a neshodný, těsný a volný, přívlastek 
postupně rozvíjející a 
několikanásobný, doplněk); 

Jazyková výchova 

Obecné výklady o jazyce: 
- útvary českého jazyka a jazyková 
kultura; 
- Český jazyk jako jeden ze 
slovanských jazyků. 
 
Tvarosloví: 
- procvičování probraného učiva; 
- skloňování obecných jmen 
přejatých; 
- skloňování cizích vlastních jmen, 
užití cizích vlastních jmen v textu; 
- slovesný vid - slovesa dokonavá a 
nedokonavá. 
 

Skladba: 
- základní větné členy; 
- rozvíjející větné členy (holé, 
rozvité, několikanásobné;  předmět, 
příslovečné určení, přívlastek shodný 
a neshodný, těsný a volný, přívlastek 
postupně rozvíjející a 
několikanásobný, doplněk); 

pravidelnost mediální produkce 
(Práce v realizačním týmu). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- identifikuje několikanásobné větné 
členy a významový poměr mezi jejich 
jednotlivými složkami; 
 - poznává větné členy větné členy 
v přístavkovém vztahu; 
- znázorní stavbu věty jednoduché; 
- rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí; 
- poznává souvětí souřadné a 
podřadné. 
- v souvětí podřadném určuje větu 
hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět; 
souřadně spojené vedlejší věty; 
- v souvětí souřadném poznává 
významový poměr mezi větami 
hlavními; 
- správně užívá interpunkci v souvětí; 
- má přehled o rozvrstvení slovní 
zásoby a způsobech jejího 
obohacování a tvoření slov, 
rozpoznává přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech;  
- identifikuje slova přejatá, správně je 
vyslovuje a píše. 

- několikanásobné větné členy - 
významový poměr mezi jednotlivými 
složkami v několikanásobném 
větném členu; 
 - větné členy v přístavkovém 
vztahu; 
- znázornění stavby věty 
jednoduché; 
- věta jednoduchá a souvětí; 
- souvětí souřadné a podřadné. 
- souvětí podřadné – věta hlavní a 
věta vedlejší, druhy vedlejších vět; 
souřadně spojené vedlejší věty; 
- souvětí souřadné – významový 
poměr mezi větami hlavními 
(slučovací, stupňovací, odporovací, 
vylučovací, příčinný - důvodový, 
důsledkový); 
- interpunkce v souvětí. 
 
Nauka o slovní zásobě: 
- slovní zásoba a tvoření slov; 
- slova přejatá, jejich výslovnost a 
pravopis. 
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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 

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. 
 

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). 
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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; 
- 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. 
 

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. 
 
Žánrové a literárněhistorické oblasti: 
- nejstarší světová a česká literatura; 
literatura v období renesance a 
humanismu; klasicistní a 
preromantická literatura; romantická 
a realistická literatura, moderní 
literatura; 
- literatura humoristická; 
- básnické a písňové texty; literární 
grafika; básně v próze; 
- vědeckofantastická literatura.   
 
 

  

 


