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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura pro 1. stupeň 

ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Předmět je rozdělen na tři složky: komunikační a slohová výchova, jazyková 

výchova a literární výchova. 

 

Časová dotace:     
1. ročník –   9 hodin   

2. ročník –   9 hodin    

3. ročník –   9 hodin     

4. ročník –   8 hodin  

5. ročník –   8 hodin 

 

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut), probíhá převážně v kmenové třídě, čtenářské dílny mohou být realizovány 

v knihovně. 

 

Cíle: 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku  

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k 

vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí  

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého 

zaměření na úrovni žáka 1. stupně 

 získávání sebedůvěry při vystupování před třídním kolektivem a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe 

sama 
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 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře 

i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 důraz je kladen na správné užívání spisovné výslovnosti a pravopisu, aby si žák poradil v běžném společenském styku, uměl 

vypravovat, popisovat i uvažovat pomocí odpovídajících stylistických a jazykových prostředků  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Český jazyk a literatura): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

- učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat, 

jaký styl mu vyhovuje 

- snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu 

- k žákům je přistupováno dle jejich individuálních schopností 

- pracuje s výukovými programy na PC 

- výuka podle vlastních výukových textů, které žáci dotváří 

- škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním 

- škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem 

- vlastní výukové texty navazující na pracovní listy dále rozvíjejí získané schopnosti a 

dovednosti 

- snažíme se, aby totožné formy práce s textem, které si žáci osvojili v hodinách českého jazyka, 

byly využívány i při získávání vědomostí v ostatních vzdělávacích oblastech 

-  pozornost žáků usměrňována na důležité základní jevy 

- pracovní listy obsahují formy práce využívající zapisování do tabulek a práci s myšlenkovými 

mapami 

- žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v různých zdrojích  

- žáci se učí pracovat s pravidly českého pravopisu 

- škola postupně vytváří systém výuky, ve kterém se snažíme smysluplně prolínat učivo 

jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí 

nové vědomosti v jiné oblasti 

- naučit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v početném kolektivu 
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- žákům je umožňována realizace vlastních nápadů 

- žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům 

- výuka je postupně doplňována motivačními úkoly 

- základním motivačním faktorem je žákova svoboda 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy slušnou formou 

- žáci mohou opravit vyučujícího, pokud udělal chybu 

- snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce 

- vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky 

- do výuky se snažíme postupně zapojovat úkoly z praxe 

- tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je obohacován vazbou na praxi 

- škola vytváří systém vlastních výukových textů, které vedou k samostatnosti žáků 

- úkoly ve vlastních výukových textech jsou řazeny v posloupnostech, které umožňují rozvoj 

samostatnosti 

- žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování 

- žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů svobodné volby pořadí 

plnění úkolů mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe 

nenavazujících úkolů 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky 

- žáci se účastní besed na různá témata 

- při výuce je využívaná školní knihovna 

- žáci navštěvují besedy pořádané městskou knihovnou 

- učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

- své dovednosti a znalosti získané v hodinách informatiky využívají při dotváření školních 

výukových textů 

- k výuce je používána různá literatura, časopisy 

- do výuky je postupně zapojován brainstorming 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci 

-  žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci 

- škola využívá skupinové práce a kooperativního učení 

- této formy práce využíváme ve fázi procvičování učiva a opakování učiva ve fázi vyvozování 

učiva se učíme využívat kooperativního učení 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- v hodinách českého jazyka se snažíme pravidla vytvářet, kontrolovat a postupně dotvářet 

vzhledem k situaci ve třídě 

- žáci reprezentují školu v jazykových soutěžích  

- škola pořádá akce připomínající lidové tradice  (Adventní sobota, Velikonoce) 

- v průběhu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi 

- škola pořádá besídky pro širší veřejnost (třídní besídky, vyřazení deváťáků) 

- snažíme se zde prezentovat, co se žáci naučili 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti 

- žáci seznamováni s bezpečnostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou 

průběžně kontrolována 

- žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpečí 

- škola se snaží žáky postupně vést k   sebehodnocení své práce 

- snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde 

navzájem studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání apod.   

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí 

aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS či TO DO, ukazujeme jim vzájemnou propojenost 

systémů a využití v mobilních zařízeních 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS 

- posilujeme v žácích etické chování nejenom v reálném životě, ale i 

v kyberprostoru, vysvětlujeme jim pozitiva i negativa sociálních sítí 

- vedeme žáky k používání digitálních zdrojů – zapojujeme e-knihy či audioknihy jako 

rovnocenné zdroje tištěné knihy při čtenářských dílnách, ale i v dalších předmětech, 

ukazujeme žákům výhody e-knih pro rychlost a efektivnost jejich práce i z ekologického a 

ekonomického hlediska 
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- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

Průřezová témata 
  
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1 Rozvoj schopností poznávání smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cvičení paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, 

rozvoj slovní zásoby 

1.2 Sebepoznání a sebepojetí – dramatizace 

1.3 Seberegulace a sebeorganizace - řešení samostatných úkolů, „odhad schopností“, tiché čtení, moje role ve dvojici, ve skupině 

1.4 Psychohygiena - tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hudba jako zklidňující prvek, dechová cvičení 

1.5 Kreativita - tvoření vět na daná slova, dovyprávění příběhu, vymyšlené příběhy, užití prvků dramatické výchovy, čtení s 

porozuměním, otázky a odpovědi k textu 

1.6 Poznávání lidí - vzájemné poznávání a soužití ve třídním kolektivu, seznamování s dospělými pracovníky školy, popis a 

charakteristika osob 

1.7 Mezilidské vztahy - seznámení se s pravidly chování ve škole, snaha o jejich dodržování, rozpoznání, co je správné a co ne, 

pomoc druhému, využití pohádkových textů – „dobro x zlo“, využití prvků dramatické výchovy 

1.8 Komunikace - monolog x dialog – jeho pravidla, dramatizace textů, pantomima, scénky – pozdrav, prosba, omluva, umět o 

něco požádat, poděkovat, odmítnout 

1.9 Kooperace - spolupráce ve dvojicích, ve skupině, náhodné vazby, rozdělení rolí 

1.10 Řešení problémů - rozhodovací dovednosti, modelové situace, nacvičování 

1.11 Hodnoty, postoje, praktická etika - naslouchání druhým, slušná forma komunikace 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1 Občanská společnost a škola - znát jméno školy, adresu, účast na akcích školy: Slavnosti Slabikáře, třídní besídky 

2.2 Občan, občanská společnost a stát - znát svá práva a povinnosti, umět nést odpovědnost za své činy 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, vyprávění zážitků a zkušeností z Evropy, život dětí v jiných zemích, zvyky a 

tradice národů Evropy 

 

4. Multikulturní výchova 
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4.1  Kulturní diference – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – tradiční zvyky Vánoc, Velikonoc, poznávání našich 

kulturních památek – výlety 

4.2  Lidské vztahy- hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě, v rodině, využití 

pohádek - hodnocení vlastností pohádkových postav 

4.3  Etnický původ – jsou-li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce) 

 

5. Enviromentální výchova 

5.1  Ekosystémy - jsme součástí přírody 

 

6. Mediální výchova 

6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – práce s dětskými časopisy – kritické čtení textů – ne vše, co se objeví v tisku, 

musí být pravdivé 

6.2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – sloh - tvorba zprávy, sestavení oznámení, příprava článku do školního 

časopisu 

6.3 Stavba mediálních sdělení – slohová témata zpráva, oznámení. 

6.4 Tvorba mediálního sdělení – tvorba příspěvků do školního časopisu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 

1. ročník 

 

Tematický okruh:   Komunikační a slohová výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-3-1-02  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-03  respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04  pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

ČJL-3-1-05  v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-07  na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-08  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

ČJL-3-1-09  píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- rozumí čtenému i mluvenému textu 

přiměřené složitosti 

- využívá čtení jako zdroj informací 

- orientuje se v textu přiměřeném jeho 

věku 

- zvládá přiměřeným způsobem techniku 

čtení 

- dokáže vyslechnout svého partnera a 

vést s ním dialog 

- zvládá běžné komunikační situace 

přiměřeně svému věku, kontroluje svůj 

vlastní mluvený projev a dokáže 

rozpoznat jeho nedostatky 

Diagnostika 

Zraková diferenciace a orientace v ploše, 

prostorová a pravo-levá orientace 

Sluchová diferenciace 

Tvoření vět, sdělení myšlenky 

Záznam a čtení jména 

září - listopad OSV 1.1, 1.3, 1.4., 

1.5, 1.6., 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11 

VDO 2.1 

MV 4.1, 4.2 

MEV 6.1, 6.2, 6.3 

 Hláska a písmeno O, U, A 

Hláska I, Y, dlouhé samohlásky, Ě, 

souhlásky M, T, J, N, S 

Čtení a práce s texty s velkými tiskacími 

písmeny 

září - říjen 

Hláska L, K, V, P, H, D, B, R, Ř 

Čtení a práce s texty s velkými tiskacími 

písmeny  

Hláska a písmeno S, Š, Č, Z, Ž, F, G, CH, Ď, 

Ť, Ň 

Skupiny DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI 

Písmena Q, X, W 

listopad - leden 

Čtení malých tiskacích písmen leden - únor 

Čtení a práce s texty psanými malým 

tiskacím písmem 

Praktické a věcné čtení, mluvení a 

naslouchání 

únor - červen 

Rozhovor, vyprávění  

Popis 

Rozvoj slovní zásoby 

průběžně celý rok 
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- píše správné tvary písmen a správně 

spojuje písmena do slov a následně do 

vět 

- kontroluje svůj vlastní písemný projev a 

dokáže rozpoznat jeho nedostatky 

- dokáže přiměřeným způsobem zapsat 

své myšlenky 

Technika psaní, uvolňovací cviky 

Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

Vzkaz, přání 

Výuka psaní probíhá 

buď vázaným písmem, 

nebo písmem Comenia 

Script. Volba písma je 

v kompetenci 

vyučujícího, rodiče 

žáků jsou se zvoleným 

typem písma předem 

seznámeni. Časový 

harmonogram viz. 

metodická příručka 

daného písma. 

 

 

Tematický okruh: Jazyková výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- člení slova na hlásky 

- rozlišuje hlásky a písmena 

- rozlišuje čtení jednotlivých písmen a 

souhláskových skupin 

Analýza a syntéza slov, délka samohlásek 

 

Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk) 

Při výuce čtení je 

používána genetická 

metoda (časový 

harmonogram viz. 

metodická příručka). 

OSV 1.1, 1.3 

 

Tematický okruh: Literární výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- učí se hravými formami zacházet s 

různými výrazovými prostředky 

- učí se vnímat a prožívat přečtený nebo 

vyslechnutý text 

Poslech, zážitkové čtení, naslouchání, 

tvořivé činnosti s textem 

 

PRŮBĚŽNE PO 

CELÝ ROK 

 

 

OSV 1.2, 1.4, 1.8 

MV 4.2 

EVO 5.1 

- dokáže svůj prožitek z četby či poslechu 

textu přiměřeným způsobem mluvenou i 

písemnou formou sdělit ostatním 

- poznává základní repertoár žánrů 

krásné literatury 

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, bajka a divadelní představení 

 

2. ročník 

 

Tematický okruh:   Komunikační a slohová výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

ČJL-3-1-02  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-03  respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04  pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

ČJL-3-1-05  v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-06  volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

ČJL-3-1-07  na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-08  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

ČJL-3-1-09  píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- podle svých možností a schopností se 

zdokonaluje ve čtení s porozuměním a 

umí stručně zaznamenat obsah 

přečteného textu 

- seřadí ilustrace dle dějové posloupnosti. 

- umí vést rozhovor a zapojit se do 

diskuse 

- učí se vyhledávat vhodné údaje. 

- při samostatném slovním projevu se učí 

používat spisovná slova, volí vhodné 

tempo řeči 

- na základě vlastních prožitků umí 

vytvořit krátký mluvený projev. 

- utvrzuje si základní hygienické pracovní 

návyky 

- porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům 

- píše správné tvary písmen a číslic a 

kontroluje vlastní písemný projev 

- napíše jednoduchá sdělení 

Čtení s porozuměním 

Vypravování, rozhovor 

Popis, vypravování 

Tvůrčí psaní 

Přepis, opis slov a vět 

Docvičování tvaru písmen velkých a 

malých 

Dopis, adresa, přání 

 

PRŮBĚŽNE PO 

CELÝ ROK 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.4., 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11 

VDO 2.1 

MV 4.1, 4.2 

MEV 6.1, 6.2, 6.3 

 

 

 

 

Tematický okruh: Jazyková výchova 

 

Výstupy z RVP:  

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
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ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, 

ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- učí se rozlišovat hlásky, slova, věty 

- dělí slova na konci řádku 

- učí se rozlišovat slova opačného 

významu, slova souřadná, nadřazená a 

podřazená 

- seznámí se se slovními druhy a učí se 

rozeznávat podstatná jména, slovesa, 

předložky a spojky 

- učí se používat správné gramatické tvary 

- vhodně používá spojky a předložky ve 

slovním nebo ústním projevu 

- učí se rozlišovat druhy vět 

- učí se rozpoznávat tvrdé a měkké 

souhlásky a píše pravopisně správně i/y 

- píše velká písmena na začátku věty a 

v typických případech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních pojmenování 

- učí se psát správně vyslovovat a psát 

slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě 

- učí se pravopis párových souhlásek 

uvnitř a na konci slov 

Vlastní jména a pravopis vlastních jmen 

Hláska, písmeno, abeceda 

září  

 

OSV 1.1, 1.3 

 

 

 

 

 

 

Druhy vět 

Slovo a význam slova 

Slova významem nadřazená a podřazená 

říjen 

Antonyma, synonyma, slova 

vícevýznamová 

Slabika, dělení slov, samohlásky, 

dvojhlásky, psaní ú/ů 

listopad 

Souhlásky 

Souhlásky tvrdé, tvrdé skupiny 

Hlásková stavba slova 

Měkké souhlásky, měkké skupiny 

prosinec 

Skupiny dě, tě, ně leden 

Skupiny bě, pě, vě 

Skupina mě 

Pravopis cizích slov 

Slabikotvorné r, l 

únor 

 

 

Tvary slov 

Přehled slovních druhů 

Slovesa 

Slova citově zabarvená 

březen 

Spojky, souvětí 

Vlastní jména osob, zvířat a míst 

duben 

Párové souhlásky a podstatná jména květen  

Předložky červen  
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Tematický okruh: Literární výchova 

 

Výstupy z RVP:  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- podle svých možností a schopností se 

zdokonaluje ve čtení s porozuměním 

- umí přednést báseň 

- dokáže vyjádřit obsah přečteného. 

- rozpozná prózu a poezii 

- seznamuje se s knihovnou, časopisy pro 

děti a umí doporučit knihu spolužákovi 

- podle svých schopností se umí 

orientovat v jednoduchém textu a podle 

pokynů učitele s ním pracovat 

 

Pohádky, bajky, poezie 

 

Čtenářské dílny 

 

PRŮBĚŽNĚ PO 

CELÝ ROK 

OSV 1.2, 1.6., 1.8 

MV 4.2 

EVO 5.1 

 

3. ročník 

 

Tematický okruh:   Komunikační a slohová výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

ČJL-3-1-02  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-03  respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04  pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

ČJL-3-1-05  v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 
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ČJL-3-1-06  volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

ČJL-3-1-07  na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

ČJL-3-1-08  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

ČJL-3-1-09  píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- podle svých možností a schopností se 

zdokonaluje ve čtení s porozuměním a 

stručně zaznamená obsah přečteného 

textu 

- vede rozhovor a zapojí se do diskuse. 

- seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti 

- při samostatném slovním projevu 

používá spisovná slova, volí vhodné 

tempo řeči 

- na základě vlastních prožitků vytvoří 

krátký mluvený projev 

- porozumí písemným nebo mluveným 

pokynům přiměřené náročnosti 

- píše správné tvary písmen a číslic a 

kontroluje vlastní písemný projev 

- zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

- napíše jednoduchá sdělení 

Čtení s porozuměním 

Pozvánky 

Rozhovor 

Obrázková osnova 

Vypravování 

Popis 

Dílna psaní 

Dopis, pohled, vzkaz, … 

Reklama 

 

PRŮBĚŽNĚ PO 

CELÝ ROK 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.4., 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10, 1.11 

VDO 2.1 

MV 4.1, 4.2 

MEV 6.1, 6.2, 6.3 

 

Tematický okruh: Jazyková výchova 

 

Výstupy z RVP:  
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ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, 

ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat 

a místních pojmenování 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- rozlišuje hlásky, slova, věty 

- rozlišuje slova opačného významu, slova 

souřadná, nadřazená a podřazená, 

vyhledá slova příbuzná 

- rozliší slova podle jejich významu. 

- vyjmenuje kategorie slovných druhů 

- pozná základní slovní druhy (podstatná 

jména, přídavná jména, slovesa) 

- určí u podstatných jmen rod, číslo a u 

sloves osobu, číslo a čas 

- vyjmenuje pádové otázky 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- rozliší druhy vět 

- rozliší i/y po obojetných souhláskách 

- napíše správně velká písmena 

Nauka o slově 

Psaní ú/ů, párové souhlásky 

září  

 

OSV 1.1, 1.3 

 

Kořen slova, slova příbuzná, část 

předponová a příponová 

Druhy vět 

Psaní ě 

Přímá řeč 

říjen 

Vyjmenovaná slova  

Antonyma, synonyma, vícevýznamová a 

citově zabarvená slova 

Odstavec 

listopad 

Vyjmenovaná slova 

Druhy vět – jednoduchá, souvětí, větné 

vzorce 

prosinec 

Vyjmenovaná slova leden 

Vyjmenovaná slova 

Podstatná jména – číslo, rod, skloňování 

podstatných jmen, životnost 

únor 

Slovesa – časování, číslo, slovesné tvary březen  
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Podstatná jména vlastní a obecná 

Infinitiv, časování, skladební dvojice 

Přídavná jména, předložky, číslovky 

duben  

Zájmena, spojky, příslovce květen  

Citoslovce, částice červen  

 

Tematický okruh: Literární výchova 

 

Výstupy z RVP:  

 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- podle svých možností a schopností se 

zdokonaluje ve čtení s porozuměním 

- zvládá čtení tiché i s porozuměním 

- stručně zapíše obsah přečteného 

- podle svých schopností se orientuje v 

textu a podle pokynů učitele s ním 

pracovat 

- pozná rozdíl mezi prózou a poezií 

- přednese báseň 

- pozná prvky pohádky a bajky 

Čtení s porozuměním 

Čtenářské dílny 

Poezie 

Próza 

Pohádky, bajky 

 

 

PRŮBĚŽNE PO 

CELÝ ROK 

 

OSV 1.2, 1.6, 1.11 

EGS 3.1 

MV 4.2 

EVO 5.1 
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4. ročník 

 

Tematický okruh:   Komunikační a slohová výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty 

- zaznamená podstatné informace z textu 

- vyhodnotí obsah sdělení 

- na základě vlastních zážitků zkouší 

vytvořit krátký mluvený projev 

- na základě zadaných informací vede 

dialog 

- učí se rozpoznávat manipulativní 

komunikaci v médiích 

- učí se používat spisovnou výslovnost, 

intonaci dle komunikační situace 

- rozpoznává spisovnou nespisovnou 

mluvu dle komunikační situace 

 

Čtení s porozuměním 

Dílny čtení 

Orientace v textu  

Klíčová slova 

Reprodukce textu 

Vypravování, rozhovor, zpráva 

Popis 

Rozhovor 

Pozvánka, reklama 

Komunikační pravidla, společenské chování 

Dílny psaní 

Přání, vzkaz, dopis, adresa, jednoduché 

tiskopisy 

Vyprávění 

PRŮBĚŽNĚ PO 

CELÝ ROK 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11 

VDO 2.2 

MV 4.2 

MEV 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
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- vytváří jednoduché vlastní texty na dané 

téma a učí se vyplnit jednoduché 

tiskopisy 

- sestaví osnovu a učí se dodržet časovou 

posloupnost 

Osnova 

 

 

Tematický okruh: Jazyková výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- zkoumá a rozlišuje slova dle významu 

- správně píše i/í, y/ý v obojetných 

souhláskách 

- poznává části slova a rozlišuje předpony 

a předložky 

- používá dle svých možností a schopností 

pádové otázky 

- určí u podstatných jmen rod, číslo, pád a 

u sloves osobu číslo, čas 

- učí se vzory podstatných jmen 

Vyjmenovaná slova 

Podstatná jména – pád číslo, rod, vlastní 

jména 

Spodoba a ztráta znělosti 

září  

 

OSV 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, 

1.10  

 

 
Skupiny s ě 

Skupiny bje, vje 

Slovní druhy, skladební dvojice, slovesa – 

osoba, číslo, čas 

říjen 

 

Stavba slova 

Pravopis předložek a předpon 

Podstatná jména rodu středního 

listopad 

 

Podstatná jména rodu ženského prosinec 
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- rozliší spisovné tvary slov od 

nespisovných tvarů slov 

- používá vhodné spojovací výrazy 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí a 

vyhledá základní stavební dvojici 

- poznává základní příklady 

syntaktického pravopisu 

Věta zvolací, přímá a nepřímá řeč a věta 

uvozovací 

Podstatná jména rodu mužského 

leden 

Slovesný způsob 

Pravopis slovesných zakončení 

v přítomném času 

Podmět a přísudek holý a rozvitý 

Základ věty a souvětí 

Shoda přísudku s podmětem 

únor - duben 

Zvuková stránka jazyka 

Pravopis přípon 

Druhy číslovek 

květen - červen 

 

Tematický okruh: Literární výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty 

- zvládá tiché a hlasité čtení a umí stručně 

zapsat obsah přečteného 

- reprodukuje text dle svých schopností 

- rozlišuje základní literární pojmy a 

tvořivě pracuje s literárním textem 

- používá literární pojmy 

Čtenářské dílny 

Práce s textem 

Tvůrčí psaní 

Základní literární pojmy (sloka, verš, rým), 

druhy a žánry (báseň, pohádka, bajka, 

povídka, rčení, přísloví, mýty a pověsti) 

 

Spisovatel, básník, ilustrátor 

PRŮBĚŽNE CELÝ 

ROK 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.6, 1.9, 

1.11 

EGS 3.1 

MV 4.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1, 6.2 
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5. ročník 

 

Tematický okruh:   Komunikační a slohová výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty 

- zaznamenává podstatné informace z 

textu a pracuje s nimi 

- samostatně vyhodnocuje obsah sdělení 

- vytváří na základě vlastních zkušeností 

mluvený projev 

- samostatně sestavuje osnovu, dodržuje 

časovou posloupnost 

- na základě zadaných informací či vlastní 

rozvahy vede dialog 

- rozezná manipulativní komunikaci 

v médiích 

Čtení, reprodukce a orientace v textu 

Klíčová slova 

Zpráva, oznámení, vzkaz, SMS, přání, 

omluva, prosba, dopis, reklama, inzerát 

Tiskopis 

Osnova 

Popis 

Rozhovor 

Vypravování 

 

 

 

Pravidla komunikace, společenské chování 

 

PRŮBĚŽNĚ CELÝ 

ROK 
OSV 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 

VDO 2.2 

MV 4.2 

MEV 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
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- používá spisovnou výslovnost, volí 

vhodnou intonaci dle komunikační 

situace 

- rozpozná spisovnou mluvu od 

nespisovné dle komunikační situace 

- vytváří vlastní texty na dané téma a učí 

se vyplnit jednoduché tiskopisy 

Slohová pravidla, spisovný, nespisovný 

jazyk, mluvený projev 

 

Dílny psaní 

 

 

Tematický okruh: Jazyková výchova 

 

Výstupy z RVP:  
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák  

- rozlišuje slova dle významu 

- porovnává významy slov 

- píše správně i/í, y/ý po obojetných 

souhláskách. 

- rozlišuje části slovy, předpony a 

předložky 

- používá pádové otázky, skloňuje 

Vyjmenovaná slova, podstatná jména, 

slovesa, shoda přísudku s podmětem 

září OSV 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, 

1.10  

 Stavba slova 

Slovotvorba a klíčová slova 

Skupiny s ě, je a mě, mně 

Souhláskové skupiny 

říjen 

 

Předpony s, z 

Slova přejatá 

Přídavná jména měkká 

listopad 
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- umí určit u podstatných jmen rod, číslo, 

pád, vzor, u sloves osobu číslo, čas, 

způsob 

- skloňuje dle vzorů podstatných jmen.  

- používá správné tvary přídavných jmen 

- píše správně i/y v koncovkách 

přídavných jmen 

- využívá číslovky v gramaticky 

správných tvarech 

- využívá zájmena v gramaticky 

správných tvarech 

- rozlišuje spisovná slova od 

nespisovných. 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí a 

vyhledává základní stavební dvojici 

- určí větu jednoduchou, souvětí, pracuje 

se vzorci souvětí, mění větu 

jednoduchou v souvětí 

- užívá vhodné spojovací výrazy, 

obměňuje je 

- vyhledává a určuje základní větné členy 

- na základě shody přísudku s podmětem, 

odůvodňuje pravopis 

Přídavná jména tvrdá 

Přídavná jména přivlastňovací 

prosinec 

Shoda přísudku s podmětem 

Přísudek nevyjádřený a několikanásobný 

Přídavná jména pomnožná 

leden 

Pravopis číslovek 

Druhy číslovek 

Homonyma 

únor  

Pravopis předložek s/z 

Spojky, příslovce, souvětí 

Druhy zájmen 

březen - duben 

Vlastní jména 

Rozlišování fakt a názorů 

 

květen - červen 

 

Tematický okruh: Literární výchova 

 

Výstupy z RVP:  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

 

Školní výstup Učivo Poznámky Průřezová témata 
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(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 
Žák  

- zaznamenává dojmy z přečteného textu 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 

- tvořivě pracuje s literárním textem na 

dané téma 

- orientuje se v různých typech textů 

- vyhledává v encyklopediích a 

odborných textech požadovaná fakta 

- orientuje se a správně používá základní 

literární pojmy 

Čtenářské dílny 

Čtení s porozuměním 

Věcné čtení – čtení jako zdroj informací 

Čtení vyhledávací 

 

Základní literární pojmy – citát, výrok, rčení, 

přirovnání, pranostika, přísloví … 

 

 

PRŮBĚŽNĚ CELÝ 

ROK 

 

OSV 1.1, 1.3, 1.6, 1.9, 

1.11 

EGS 3.1 

MV 4.2 

EVO 5.1 

MEV 6.1, 6.2 

 


