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I. 1 ČJ           Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek, které se 

navzájem prolínají: 
1) Komunikační a slohová výchova – hlavním cílem je podpora komunikačních kompetencí 

- zde se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit 

a rozhodovat se na základě slyšeného nebo psaného textu 
2) Jazyková výchova - zde žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovného jazyka, jsou 

vedeni k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem správného a srozumitelnému vyjadřování ve všech 

oblastech vzdělávání 
3) Literární výchova - žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, zkouší postihovat záměry 

autora, formulují vlastní názor o přečteném.  Rozvíjí vlastní estetické cítění, rozlišují fikci od skutečnosti, rozvíjí 
základní čtenářské návyky a schopnosti interpretace textu. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
1. - 3.ročník: 9 hodin týdně 

4.ročník:  8 hodin týdně 

5.ročník:  7 hodin týdně 
 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

- vedeme žáky k chápání jazyka jako historického jevu ve vývoji českého národa, jako sjednocující prvek 
našeho  národa a jako nástroj celoživotního vzdělávání 

- rozvíjíme kladný vztah k jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního a kulturního 

bohatství 
- podporujeme vnímání a osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací 

- vedeme žáky k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

- motivujeme žáky k získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními texty 
- podporujeme žáky v získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

- rozvíjíme u žáků individuální prožívání slovesného díla k rozvíjení kladného vztahu k literatuře 

- pochopení jazyka jako hlavního prostředku celoživotního vzdělávání 
- vyučujeme písmo Comenia Script 

 

Začlenění průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Seberegulace a sebeorganizace 

- Poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 
 

Multikulturní výchova (MKV) 

- Kulturní diference 
- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

 
Mediální výchova (MEV)   

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
- Vnímání autora mediálních sdělení 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Tento předmět bude hodnocen ve čtyřech kategoriích:  

- komunikační a slohová výchova 

- jazyková výchova 
- literární výchova 

- celkový přístup k předmětu/ např. aktivita v hodinách, zájem o rozšiřující úkoly apod. a domácí příprava 

žáků/ U domácí přípravy se hodnotí správnost vypracování a vlastní odevzdání domácího úkolu. / 
Komunikační a slohová výchova 

hodnotíme: 

-  srozumitelné vyjádření myšlenek přiměřené věku 
-  schopnost přiměřené komunikace 

-  kvalitu čtení přiměřenou danému věku, porozumění čtenému textu, přednes textu 
-  psaní správných tvarů písmen a číslic 

-  obsah jednoduché písemné práce přiměřené danému věku 

-  dodržení slohového útvaru 
Jazyková výchova 

- hodnotíme schopnost použít osvojené jazykové učivo v praxi 

Literární výchova 
hodnotíme: 

-        orientaci v textu 

- orientaci v literárních žánrech 
- schopnost rozlišovat fikci od skutečnosti 

- individuální vývoj čtenářských dovedností 

- schopnost vyjádřit literární text 
 

 

 
Hodnocení velkých písemných prací je hodnoceno body, které odpovídají tabulce procentuální úspěšnosti žáků 

(viz hodnocení žáků). 

Jednotlivé položky nemají stejnou váhu a celková klasifikace není aritmetickým průměrem známek uvedených 
v jednotlivých položkách. Vyučující vedou evidenci známek ve všech uvedených položkách tak, aby mohli být 

rodiče kdykoliv průběžně informováni o klasifikaci svého dítěte. 

 

Práce s nadanými žáky: 
Práce s nadanými žáky při běžné hodině spočívá v individuálním přístupu k těmto žákům: 

- zadáváme složitější úkoly 
- žáci asistují při práci se slabšími žáky 

- podporujeme práci ve skupinách, možnost vedení pracovních skupin 

- možnost nahlédnutí do práce vyšších ročníků 

- posilujeme oslabené dílčí funkce 

- podporujeme vlastní literární tvorbu 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Žákům se speciálními potřebami se snažíme poskytnout pravidelnou a individuální péči s ohledem na jejich 

specifickou poruchu učení. 

- respektování individuálního tempa, delší čas na zpracování úkolu 
- ověřování získaných dovedností ústní formou 

- ověřování pochopení instrukcí 

- doplňování textů 
- omezení psaní diktátů (doplňovací cvičení) 

- čtení kratších textů a kontrola porozumění 

- preferování čitelnosti před úpravností 

- posilujeme oslabené dílčí funkce 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

ČJ - 1. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  

 plynule čte nahlas jednoduchý text 

 čte s porozuměním jednoduchý text 

Technika čtení; Hlasité čtení a čtení s porozuměním 
snadných slov a krátkých vět 

Čtení pozorné a plynulé ze Slabikáře,čítanek a časopisů 

 

    

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

přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 

 porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti Praktické naslouchání 

Věcné a pozorné naslouchání 

TV - pokyny 

    

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

rozhovoru  
 chápe základní komunikační pravidla v rozhovoru-zdvořile 

naslouchá 

Zdvořilé naslouchání PČ - vykonání úkolů mluvených i 

psaných 

OSV 

- Seberegulace a sebeorganizace 

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

nedbalou výslovnost 
 pečlivě vyslovuje 

 snaží se opravit svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Základy techniky mluveného projev ČS - vyprávění 

ČJL-3-1-04p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

 správně dýchá 

 volí vhodné tempo řeči 

Krátké mluvené projevy 
Rozpočítadla, říkanky, básničky k písmenům abecedy 

HV - nádechy při nácviku písní, 
rytmická cvičení 

TV - pochod do rytmu, taneční kroky na 

2/4 a 3/4 takt 

ČJL-3-1-05p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 
pravidelné dýchání 

    

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i mimoškolních situacích 
  rozeznává vhodné a nevhodné prostředky při komunikaci Krátké mluvené projevy-pozdrav,oslovení,omluva, prosba 

Rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov 
OSV 

- Mezilidské vztahy 

ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

projev 
 vyjadřuje své zkušenosti přiměřeně ke svému věku Krátký mluvený projev VV - ilustrace k pohádce 

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

 dodržuje základní hygienické návyky při psaní 

 dodržuje čitelnost a úhlednost písma 

Hygienické návyky při psaní (správné sezení,držení 
pera,hygiena zraku) 

VV - hygienické návyky 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 

ČJL-3-1-08p 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 
 píše správné tvary písmen a číslic písmem Comenia Script 

 spojuje písmena,slabiky a slova 

Tvary písmen a číslic 

Spojování písmen a slabik 
Písmeno a hláska 

M – číslice 

VV - vybarvování obrázků dle písmen a 
slabik, jejich jednotlivých částí 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr 

výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen 
    

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky     

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby     

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich 

úplnos 
    

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 člení slova na slabiky,hlásky 

 odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

Rozlišování zvukové a grafické podoby slova 

Věta,slovo,slabika,hláska 

Členění slova na hlásky 
Krátké a dlouhé samohlásky (krátké diktáty) 

Pořádek slov ve větě 

HV - délka not 

ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy     

ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 
souhlásky 

    

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky     
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ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky     

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

 čte a přednáší jednoduché literární texty Přednes říkadel,krátkých básní 

Hlasité čtení vhodných textů(čítanka,slabikář) 

Poslech literárních textů čtených i hraných 

Besídky a veřejné vystupování 

Návštěva divadla či kina 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 

dětské básně 
    

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  vyjadřuje pocity z přečteného textu Vyjádření pocitů 
Dramatizace 

Básně a próza 

PČ - výroba jednoduché loutky 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 
        -          při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 

pozornost 

    

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
 rozliší báseň od prózy 

 poznává rozdíl mezi pohádkou a ostatními literárními texty 

Pohádka, rozpočitadlo, hádanka, říkadlo  

 



4 

 

ČJ - 2. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

 hlasitě čte s porozuměním 

 ovládá tiché čtení přiměřeně ke svému věku 

 pozorně a plynule čte texty přiměřené náročnosti 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
Rozvoj hlasitého čtení; Počátky tichého čtení 

Čtení pozorné a plynulé; Slovní přízvuk 

ČS - porozumění jednoduchým textům 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty      

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

přiměřené složitosti 
 porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 porozumí jednoduchým psaným pokynům 

Praktické naslouchání 

Čtení jako zdroj informací 

M - slovní úlohy 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti     

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

 zdvořile naslouchá 

 jednoduchým způsobem vyjadřuje kontakt s partnerem 

Rozhovor, praktické naslouchání, zdvořilé vystupování  

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

 pečlivě vyslovovat 

 opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Výslovnost HV - výslovnost při zpěvu 
besídky a veřejné vystupování 

ČJL-3-1-04p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 
 správně dýchá 

 volit vhodné tempo řeči 

Krátké mluvené projevy - pozdrav, oslovení, prosba, 

omluva 

HV - nádechy při nácviku písní, pomlky 

ČJL-3-1-05p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

 používá vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči 
v různých komunikačních situacích 

Krátké mluvené projevy ČS - chování v různých život. situacích 
(škola, kamarádi) 

OSV 

- Komunikace 

ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

projev 
 vyjádřuje své zkušenosti a zážitky Krátký mluvený projev 

Pořádek slov ve větě a pořádek vět v souvislém projevu 

VV - vypráví  o svém výkrese 

OSV 

- Mezilidské vztahy 

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

psaním  
 dodržuje základní hygienické návyky při psaní Hygienické návyky při psaní (správné držení pera, 

správné sezení, hygiena zraku, zacházení s grafickým 
materiálem) 

VV – hygienické návyky 

TV - pohybové cviky 

ČJL-3-1-08p 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 

 píše správné tvary písmen a číslic 

 správné spojuje písmena, slabiky a slova 

 kontroluje vlastní písemný projev 

Tvary písmen a číslic 
Spojování písmen a slabik 

Kontrola vlastního písemného projevu 

M - číslice 

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr 

výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen 
    

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky     

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby     

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich 

úplnost 
    

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Adresa, blahopřání ČS - vlastní adresa 

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty     

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

 řadí ilustrace podle dějové posloupnosti 

 vypráví příběh podle jednoduché obrázkové osnovy 

Řazení ilustrací podle dějové posloupnosti 
Vyprávění dle jednoduché obrázkové osnovy 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 člení slova na hlásky 

 odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

Hlásková stavba slova 
Dělení slov na konci řádku dle slabik 

Dělení hlásek na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky 

Samohlásky dlouhé a krátké 
Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné 

Abeceda 

Spodoba znělosti hlásek na konci a uprostřed slova  mimo 

HV - rytmická cvičení 
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předložky 

ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy     

ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 

souhlásky 
    

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky     

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky     

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

vyhledá v textu slova příbuzná 

 se seznamuje s různými významy slov, poznává slova opačného 
významu, slova souřadná, nadřazená a podřazená 

Slovní význam, slova opačná, nadřazená, podřazená, 
souřadná 

ČS - živočichové a rostliny 

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

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc Slovní druhy - podstatná jména, slovesa  

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  rozlišuje podstatná jména a slovesa v základním tvaru Podstatná jména, slovesa  

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

 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných  jmen a sloves 

Krátký mluvený projev, tvary slov, podstatná jména, 
slovesa 

OSV 

- Sebepoznání a sebepojetí 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy 
 spojuje jednoduché věty do souvětí vhodnými spojkami a 

jinými spojovacími výrazy 

Věta, souvětí  

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 

a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

 rozlišuje druhy vět 

 tvoří jednoduché věty podle druhu 

 seznamuje se s intonací vět 

Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací HV - melodie stoupavá,klesající 

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 

 odůvodňuje a správně píše i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách 

 odůvodňuje a správně píše dě, tě, ně,bě,pě,vě,mě 

 ů/ú píše správně ve slovech bez předpony 

 správně píše velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen osob 

Tvrdé a měkké souhlásky 

Dě, tě, ně,bě,pě,vě,mě, ú, ů 
Velká písmena 

ČS - domácí zvířata, mláďata, moje 

rodina 

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 

vlastních jménech 
    

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

 přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

 čte se správným použitím slovního přízvuku 

 uplatňuje přirozenou intonaci 

Přednes říkadel, básní 

Slovní přízvuk 

Intonace vět 

Besídky, veřejná vystupování 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 

dětské básně 
    

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  vyjadřuje pocity z textu Vyjádření pocitů (i malbou); Dramatizace 
Vlastní výtvarný doprovod (ilustrace) 

VV - vyjádření pocitů, vlastní ilustrace 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 
        -          při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost 

    

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
 rozliší poezii od prózy 

 seznamuje se s pojmy: báseň, verš, rým, vyprávění, vypravěč 

Poezie (báseň, verš, rým) 

Próza (vyprávění, vypravěč, děj) 

 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností 
 převypráví jednoduchý příběh 

 pokouší se domýšlet jednoduché příběhy 

 orientuje se v textu čítanky či jiného textu pro děti 

Volná reprodukce slyšeného nebo přečteného textu 

Domýšlení textu 

Orientace v textu 

M - slovní úlohy 

 

 

ČJ - 3. ročník  

výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti 

 čte   plynule s porozuměním texty přiměřené náročnosti 

 potichu přečte krátký text 

Čtení plynulé, s porozuměním 
Intonace, slovní přízvuk 

Tiché čtení 

ČS - porozumění jednoduchým textům 

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty      

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

přiměřené složitosti 
 porozumí mluveným i psaným  pokynům přiměřené složitosti 

 reaguje otázkami 

Praktické naslouchání 

Čtení jako zdroj informací 

M - slovní úlohy 
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ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti     

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

rozhovoru  
 respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - zdvořile 
osloví a ukončí rozhovor,zdvořile naslouchá 

Zdvořilé vystupování  

Oslovení, zahájení a ukončení dialogu 

AJ - krátké rozhovory 

OSV 

- Seberegulace a sebeorganizace 

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

nedbalou výslovnost 
 pečlivě vyslovuje 

 opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Výslovnost HV - výslovnost při zpěvu 

besídky a veřejné vystupování 

ČJL-3-1-04p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá 

 volí vhodné tempo řeči 

Krátké mluvené projevy - pozdrav, oslovení, prosba, 
omluva, vzkaz, zpráva 

HV - nádechy při nácviku písní, pomlky 

ČJL-3-1-05p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 
pravidelné dýchání 

    

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i mimoškolních situacích 
 volí vhodné verbální  prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích 

 volí vhodné mimojazykové prostředky řeči 

Mimika, gesta 

Krátké mluvené projevy 
OSV 

- Komunikace 

- Rozvoj schopností poznávání 
ČS - chování v různých život. situacích 

(škola, kamarádi) 

AJ - krátké rozhovory 

ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 
    

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

projev 
 tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků Vzkaz, zpráva, omluva, prosba OSV 

- Poznávání lidí 

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

psaním  
 píše správné tvary písmen a číslic 

 správně spojuje písmena a slabiky 

 kontroluje vlastní písemný projev 

Tvary písmen a číslic 

Psaní slov a vět 

Kontrola vlastního písemného projevu 

M - číslice 

ČJL-3-1-08p 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 
 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Pozdrav z prázdnin, omluvenka, práva, oznámení  

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr 

výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen 
    

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky     

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby     

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich 
úplnost 

    

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  řadí ilustrace podle dějové posloupnosti 

 vypráví jednoduchý příběh podle  obrázkové osnovy 

Seřazení obrázkové osnovy 

Vyprávění jednoduchého příběhu podle obrázkové  
osnovy 

PČ - postup práce 

 
 

 

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty     

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh 
 odliší slova opačného významu,slova souřadná,nadřazená a 

podřazená 

 vyhledává v textu slova příbuzná 

Slova opačná, nadřazená, podřazená, souřadná 

Slova příbuzná 

ČS - rostliny, živočichové 

Jazyková výchova 

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

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 

Spodoba znělosti hlásek na konci a uprostřed slova HV - rytmická cvičení 

ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy     

ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 

souhlásky 
    

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky     

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky     

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

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – okolnost, 
vlastnost 

Slovní druhy - přídavná jména, příslovce ČS - pokusy 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy OSV 
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- Rozvoj schopností poznávání 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných a přídavných jmen a sloves 

Krátký mluvený projev - tvary slov - podstatná jména, 

slovesa, přídavná jména 

 

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

 spojuje jednoduché věty do souvětí  

 používá vhodné spojky a jiné spojovací výrazy 

Věta jednoduchá, souvětí  

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

prostředky 

 rozlišuje druhy vět 

 používá správně intonaci vět 

Druhy vět – oznamovací, rozkazovací, tázací, přací HV - melodie stoupavá,klesající 

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 

 odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech 

 správně píše velká písmena v typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

Vyjmenovaná slova 
Velká písmena 

ČS - moje rodina 

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 

vlastních jménech 
    

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

 přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

 plynule čte s větným přízvukem 

Přednes říkadel, básní 

Větný přízvuk 

Besídky, veřejná vystupování 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 

dětské básně 
    

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  vyjadřuje myšlenky, které ho zaujaly 

 líčí atmosféru příběhu 

 charakterizuje literární postavy 

 vede jednoduchý dialog o svých pocitech 

Vyjádření myšlenky ( i malbou) 

Dramatizace 
Vyprávění 

Rozhovor 

Vlastní výtvarný doprovod ( ilustrace) 

VV - vyjádření pocitů, vlastní ilustrace 

MKV 

- Lidské vztahy 

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací 
        -          při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 

pozornost 

 

    

CJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností 
 hledá podstatu příběhu a jeho smysl 

 převypráví příběh vlastními slovy 

 domýšlí jednoduché příběhy 

 orientuje se v textu z čítanky nebo v textu jiného textu pro děti 

Poslech 

Volná reprodukce slyšeného nebo přečteného textu 

Domýšlení textu 
Orientace v textu 

M - slovní úlohy 

 

ČJ - 4. ročník  

výstupy RVP v předmětu výstupy ŠVP v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti 

 potichu čte krátké texty 

 interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text 

Analytické čtení 

Vyhledávací čtení 

Prožitkové čtení 

ČS - práce s textem 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 
 porozumí textu 

 shrnuje a zaznamenává základní informace 

 třídí získané informace 

 rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace 

 pokládá objasňující otázky 

Čtení jako zdroj informací (encyklopedie, časopisy) ČS - práce s mapou, jmenný rejstřík 

živočichů a rostlin 

OSV 

- Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

sdělení 
 srovnává obsah textu se známými údaji 

 uvádí vhodné příklady k porovnání 

 vyvodí závěr sdělení 

 pracuje s osnovou, na základě osnovy sestaví text 

Orientace v textu - pověst, bajka, povídka ČS - historická období 

VV - výtvarné pojetí 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná fakta 
 jednoduše reprodukuje text 

 rozlišuje podstatné informace v textu 

Reprodukce textu 

Orientace v textu 

ČS - výpisky do sešitů 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na záznamníku 
 vede dialog na základě obrazového materiálu 

 výstižně a stručně telefonovat 

Rozhovor 

Telefonování 

AJ - rozhovory 

MKV 
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 zanechá vzkaz na záznamníku Vzkaz na záznamníku - Multikulturalita 

OSV 

- Komunikace 

- Mezilidské vztahy 

ČJL-5-1-05p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích  

 domlouvá se v běžných situacích 

 sděluje vlastní zážitky 

 vypráví příběh podle obrázkové osnovy 

  

ČJL-5-1-05p  má odpovídající slovní zásobu k souvislému 
vyjadřování 

 rozšiřuje vlastní slovní zásobu souvislým vypravováním   

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  rozpoznává rozdíl mezi reklamou a zprávou 

 zaujímá kritický postoj ke zpravodajství a reklamě 

Reklama,zpráva 

Kritické čtení 

VV - reklama 

MEV 

- Vnímání autora mediálních sdělení 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního záměru 
 čte se správným přízvukem,s přirozenou intonací a správným 

frázováním 

 rozlišuje řeč přímou a věty uvozovací 

 dramatizuje text 

Prožitkové čtení 

Přímá řeč 

Dramatizace 

 

ČJL-5-1-07p  v mluveném projevu volí správnou intonaci, 
přízvuk, pauzy a tempo řeči 

 dbá na správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 
v mluveném projevu 

  

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

 vyhledává nevhodné jazykové prostředky 

 nahrazuje vhodnými spisovnými výrazy výrazy nespisovné 

Orientace v textu 
Čtení vyhledávací 

 

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

jednoduché komunikační žánry 
 napíše krátký dopis 

 sestaví jednoduchý popis 

 vyplňuje jednoduché tiskopisy 

 sestaví pozvánku, vzkaz, inzerát 

Pozvánka, vzkaz, inzerát, jednoduchý dopis a popis, 

jednoduché tiskopisy 

VV - výtvarné pojetí 

I - práce na počítači 

ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  popisuje jednoduché předměty, činnosti a děje   

ČJL-5-1-09p  opisuje a přepisuje jednoduché texty  opisuje a přepisuje jednoduché texty   

ČJL-5-1-09p  píše správně a přehledně jednoduchá sdělení     

ČJL-5-1-09p  píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenosti 

mezer mezi slovy 
 dbá na čitelnost a úpravu písma, dodržuje vzdálenosti mezi 

slovy 

  

ČJL-5-1-09p  ovládá hůlkové písmo 
        -             tvoří otázky a odpovídá na ně 

 ovládá hůlkové písmo          

   tvoří otázky a odpovídá na ně 

                    

  

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

časové posloupnosti 

 sestavuje jednoduchou osnovu 

 člení text na odstavce 

 tvoří nadpis 

 podle osnovy vytváří krátký písemný a mluvený projev 

 seřadí osnovu dle časové posloupnosti 

Osnova 
Nadpis 

Řazení osnovy 

PČ - výroba jednoduchého výrobku 

ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 
situacích  

 vypravuje vlastní zážitky 

 převypráví jednoduchý přečtený příběh  

 používá ilustrované osnovy k vyprávění 

 domlouvá se v běžných situacích 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

 rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná 

 porovnává slova stejného nebo podobného významu 

Slova jednoznačná,mnohoznačná 

Synonyma 

 

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

předponovou a koncovku 
 poznává kořen slova 

 rozlišuje část příponovou a předponovou 

 rozlišuje slova příbuzná 

Kořen slova 

Část příponová, předponová 
Příbuzná slova 

 

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

mluveném projevu 

 určuje slovní druhy u jednoduchých plnovýznamových slov 

 skloňuje podstatná jména 

 určuje rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 

 seznamuje se s psaním koncovek podstatných jmen 

 časuje slovesa 

 určuje osobu, číslo,čas a slovesný způsob 

Slovní druhy 
 Podstatná jména 

Slovesa 

OSV 

- Poznávání lidí 

- Kooperace a kompetice 
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ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  rozpoznává podstatná jména a slovesa   

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

 poznává různě citově zabarvená slova 

Slova spisovná a nespisovná 

Slova citově zabarvená 

 

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

změní větu jednoduchou v souvětí 
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 učí se měnit větu jednoduchou v souvětí 

Věta jednoduchá, souvětí  

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 

druhy vět podle postoje mluvčího 
 dbá na pořádek slov ve větě 

 poznává a určuje druhy vět podle postoje mluvčího 

  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je obměňuje 
 spojuje věty jednoduché v souvětí vhodnými výrazy 

 obměňuje spojovací výrazy 

Souvětí  

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

souhláskách 
 uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech 

 poznává psaní i/y po obojetných souhláskách ve slovech 

příbuzných 

Vyjmenovaná slova 

Slova příbuzná 

 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a 
ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik 
       -             určuje samohlásky a souhlásky  
       -             seřadí slova podle abecedy  
       -             správně vyslovuje a píše slova se skupinami 

hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 
       -             správně vyslovuje a píše znělé a neznělé 
souhlásky 

  rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 

 rozpoznává samohlásky a souhlásky 

 dbá na správný pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 

 řadí slova podle abecedy 

 správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-

pě-vě-mě 

  správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 
 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
 určuje vzájemný vztah postav literárního díla 

 hodnotí postavy literárního díla 

 hledá motivy činů literárních postav 

 všímá si ilustrací 

Charakteristika postav a jejich jednání VV - výtvarné znázornění 

OSV 

- Hodnoty,postoje a praktická etika 

ČJL-5-3-01p dramatizuje jednoduchý příběh  dramatizuje jednoduchý příběh   

ČJL-5-3-01p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo 

divadelního představení podle daných otázek 
 vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek 

  

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

 volně reprodukuje text dle svých schopností 

 podle potřeby dramaticky ztvární literární text 

 recituje básně 

Volná reprodukce 
Dramatizace  

Přednes 

MKV 

- Kulturní diference 

Besídky, veřejná vystupování 

ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  dramatizuje jednoduchý příběh   

ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo 
divadelního představení podle daných otázek 

 vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 
představení podle daných otázek 

  

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je 

podle jednoduché osnovy 
  čte krátké texty s porozuměním 

 vypravuje přečtené texty podle jednoduché osnovy 

  

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich 

vlastnosti 
 vyhledává v textu hlavní postavy a jejeich vlastnosti   

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

 rozlišuje prózu a poezii 

 poznává bajky, pověsti, povídky 

 všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury 

uměleckonaučné 

Poezie, próza 
Bajka, pověsti, povídky 

Encyklopedie 

ČS - práce s encyklopediemi 

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

 vyhledává přirovnání 

 vyhledává v textu zosobnění 

 vyhledává hlavní a vedlejší postavy 

 chápe rozdíl: spisovatel a básník 

 zná pojmy: čtenář, kniha, divadelní představení, herec, režisér 

Literární pojmy: přirovnání, zosobnění, hl.a vedlejší 
postavy, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 

představení, herec, režisér 

 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše 
       -             rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 
       -             ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 rozlišuje prózu a verše 

 rozpoznává pohádkové prostředí 

 ovládá tiché čtení 

 orientuje se ve čteném textu 
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ČJ - 5. ročník  

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy 

KOMUNIKAČNÍ A JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřené náročnosti 

 zdokonaluje  tiché čtení 

 výrazně čte krátké umělecké texty 

Analytické čtení 
Vyhledávací čtení 

Prožitkové čtení 

ČS - práce s textem 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 
 při reprodukci rozlišuje podstatné od méně podstatného 

 vyhledává klíčová slova a pojmy 

 zaznamenává jednoduchým způsobem podstatné informace  

 dbá na úhledný, čitelný a přehledný písemný projev 

 seznamuje se se základním prstokladem české klávesnice 

 zapojuje do prstokladu českou diakritickou řadu 

Čtení jako zdroj informací (encyklopedie, časopisy) 

Čtenářský deník 

ČS - práce s mapou,výpisky 

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

sdělení 
 pracuje s osnovou 

 na základě osnovy sestaví text 

Orientace v textu 

 

ČS - historická období 

VV - výtvarné pojetí 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná fakta 
 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení 

 rozlišuje podstatné informace v textu 

Styl prostě sdělovací ČS - výpisky do sešitů 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na záznamníku 
 zdvořile vystupuje 

 střídá role mluvčího a posluchače při vedení dialogu 

 výstižně a stručně telefonuje 

 zanechá vzkaz  

Rozhovor 

Telefonování 

 
Vzkaz 

AJ - rozhovory 

OSV 

- Rozvoj schopností poznávání 
- Seberegulace a sebeorganizace 

- Komunikace 
- Mezilidské vztahy 

MKV 

- Multikulturalita 

ČJL-5-1-05p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích  

 vypravuje vlastní zážitky 

 převypráví jednoduchý přečtený příběh  

 používá ilustrované osnovy k vyprávění 

 domlouvá se v běžných situacích 

  

ČJL-5-1-05p  má odpovídající slovní zásobu k souvislému 
vyjadřování 

    

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  hledá rozdíly mezi informativním a reklamním sdělení 

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MEV 

- Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

- Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 
Besídky a jiná veřejná vystupování 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního záměru 
 čte se správným přízvukem,s přirozenou intonací a správným 

frázováním 

 dramatizuje text 

 výrazně čte umělecké texty podle svých schopností 

 recituje výrazně básně podle svých schopností 

Výrazné čtení 

Dramatizace 

Recitace 

 

     

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle komunikační situace 
 užívá průběžně spisovnou výslovnost Styl prostě sdělovací  

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

jednoduché komunikační žánry 
 napíše krátký dopis úhledně a čitelně 

 sestaví jednoduchý popis postupu děje 

 vyplňuje jednoduché tiskopisy 

 sestaví pozvánku, oznámení 

 napíše jednoduché vypravování 

Pozvánka, oznámení, jednoduchý dopis a popis postupu 

děje, jednoduché tiskopisy 
Vypravování 

PČ - výroba jednoduchého výrobku 

ČJL-5-1-09p  popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  popisuje jednoduché předměty, činnosti, dšje   

ČJL-5-1-09p  opisuje a přepisuje jednoduché texty  opisuje a přepisuje jednoduché texty   

ČJL-5-1-09p  píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  dbá na správnost  a přehlednost  jednoduchých písemných 
sdělení sdělení 

  

ČJL-5-1-09p  píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenosti  dbá na čitelnost a úpravnost, na dodoržování vzdálenosti mezer   
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mezer mezi slovy mezi slovy 

ČJL-5-1-09p  ovládá hůlkové písmo 
        -             tvoří otázky a odpovídá na ně 

 ovládá hůlkové písmo 

 tvoří otázky a odpovídá na ně 

  

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 

vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti 

 vytváří jednoduchou osnovu vypravování 

 podle osnovy vytváří krátký písemný a mluvený projev 

Osnova  

ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných 

situacích  

 vypravuje vlastní zážitky 

 převypráví jednoduchý přečtený příběh  

 používá ilustrované osnovy k vyprávění 

 domlouvá se v běžných situacích 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného 

nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

 vyhledává a porovnává slova jednoznačná a mnohoznačná 

 pozná slova protikladná 

 vyhledává slova stejného nebo podobného významu 

Slova jednoznačná, mnohoznačná 

Antonyma 

Homonyma 
Synonyma 

OSV 

- Poznávání lidí 

- Kooperace a kompetice 

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

předponovou a koncovku 
 rozlišuje část příponovou,předponovou a kořen slova 

 vyhledává koncovky slov 

Stavba slova  

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 

využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu 

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 

 skloňuje podstatná jména i přídavná jména a užívá správných 
tvarů v mluveném projevu 

 osvojuje si  psaní koncovek podstatných jmen 

 rozlišuje druhy přídavných jmen 

 rozliší koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 

 časuje slovesa 

 určuje osobu, číslo, čas a slovesný způsob 

Slovní druhy plnovýznamových slov  

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  poznává podstatná jména a slovesa   

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

 vyhledává základní skladební dvojici 

 pozná nevyjádřený podmět 

Základní skladební dvojice  

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

změní větu jednoduchou v souvětí 
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

Věta jednoduchá, souvětí  

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 

druhy vět podle postoje mluvčího 
 dbá na pořádek slov ve větě 

 poznává a určuje druhy vět podle postoje mluvčího 

  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je obměňuje 
 spojuje věty jednoduché v souvětí vhodnými výrazy 

 obměňuje spojovací výrazy 

Souvětí  

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

souhláskách 
 uvědoměle používá i/y po obojetných  
souhláskách ve vyjmenovaných slovech i ve slovech příbuzných 

Vyjmenovaná slova 

Slova příbuzná 

 

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a 

ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik 
       -             určuje samohlásky a souhlásky  
       -             seřadí slova podle abecedy  
       -             správně vyslovuje a píše slova se skupinami 

hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 
       -             správně vyslovuje a píše znělé a neznělé 

souhlásky 

 rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 

 rozpoznává samohlásky a souhlásky 

 dbá na správný pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách 

 řadí slova podle abecedy 

 správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-

pě-vě-mě 

  správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 

  

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  osvojuje si základní příklady psaní i/y ve shodě holého podmětu 

a přísudku 

Shoda podmětu s přísudkem  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
 volně reprodukuje text 

 hodnotí chování postav literárního díla 

 

 vypráví o tom,čím ho zaujala kniha 

 jednoduchým způsobem zapíše či nakreslí svůj dojem z četby 

Výtvarné vyjádření 
Krátký písemný projev 

 

ČJL-5-3-01p dramatizuje jednoduchý příběh  dramatizuje jednoduchý příběh   

ČJL-5-3-01p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo 

divadelního představení podle daných otázek 
 vypravuje děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek 
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ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, 

tvoří vlastní literární text na dané téma 
 volně reprodukuje přečtený text  

 tvoří jednoduché písemné vypravování 

 vyjádří hlavní myšlenku přečteného textu 

 odliší vyprávění literární od faktického 

Volná reprodukce 

Vypravování 

 

ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  dramatizuje jednoduchý příběh   

ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo 

divadelního představení podle daných otázek 
 vypravuje děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 
představení podle daných otázek 

  

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je 

podle jednoduché osnovy 
 čte krátké texty s porozuměním 

 reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

  

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich 

vlastnosti 
 určuje v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti   

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

 rozlišuje  lyriku a epiku  
 

Lyrika, epika 
 

 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy 
 provádí při jednoduché rozbory literárních textů s použitím 

elementárních literárních pojmů 

 najde v textu verš a rým 

Literární pojmy: přenášení významu (přirovnání, 

zosobnění), verš, rým  

 

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše 
       -             rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 
       -             ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

 rozlišuje prózu a verše 

 rozpoznává pohádkové prostředí 

 ovládá tiché čtení 

 orientuje se ve čteném textu 

  

 


