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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Jazyk a jazyková komunikace 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Český jazyk a literatura 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.1 Český jazyk  - 1. stupeň 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání a související očekávané výstupy.  

Český jazyk  a literatura má mezi vyučovacími předměty stěţejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci ţáci 

osvojují, jsou důleţité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umoţňují získávání poznatků ve 

všech dalších oborech. 

Naším  cílem je rozvoj jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, vedeme ţáky k přesnému a logickému 

myšlení, prohlubujeme jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde stává zdrojem tvořivé inspirace a produkce 

vlastních textů. Ţáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří 

sloţek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah 

jednotlivých sloţek vzájemně prolíná. 

V prvních ročnících je součástí předmětu osvojování správných tvarů písmen. 

Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky školní  knihovně, neboť vyuţíváme všech dostupných 
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výukových programů. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při Komunikační a slohové výuce. 

V Komunikační a slohové výuce je hlavní cílem rozvíjení komunikačních schopností ţáků, jejich tvořivosti a fantazie. 

V jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Učí se 

poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je ţáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, 

komunikovat s okolním světem. 

V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, 

postihnou umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvíjet osobnost 

a city ţáka, pochopení mezilidských vztahů, poznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění. 

Časová dotace: 1. ročník - 9 hod., 2. ročník – 10 hod., 3. ročník - 8 hod., 4. a 5. ročník - 7 hod. 

V předmětu český jazyk a literatura se bude hodnotit jazyková a komunikační dovednost formou pravopisných cvičení, 

doplňovaček, diktátů, prověrek z tvarosloví a syntaxu, slohových prací, referátů a recitací. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ: 
 

Učitel: 

 klade důraz na pozitivní motivaci ţáka  

 pouţívá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

 předkládá dostatek informačních zdrojů 

 vede k samostatnému učení 

 vyuţívá metody „práce s chybou“ 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 

 motivuje ţáka k samostatnému řešení problému, napomáhá mu hledat další řešení 

 zadává úkoly k posílení schopnosti ţáka vyuţívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

 podporuje kreativitu ţáků 

 učí ţáka analyzovat přečtené texty a kriticky posoudit jejich obsah 

 vede ţáka k prohlubování svých intelektových dovedností porovnáváním jevů, zjištěním shod a odlišností, tříděním podle 

hledisek, zobecněním 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 

 vede ţáka ke srozumitelnému ústnímu a písemnému vyjadřování svých myšlenek a názorů 

 učí ţáka pohotově reagovat v běţných komunikačních situacích, diskutovat a obhajovat svůj názor, akceptovat názor 

jiných, formulovat otázky zařazováním diskusních krouţků a besed 

 směřuje ţáka k vyuţívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 

 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 

Učitel: 

 vede ţáka k práci ve skupině, tj. vytvoření pravidel práce v týmu 

 uplatňuje individuální přístup ke všem ţákům 

 posiluje sebedůvěru ţáka a jeho samostatný rozvoj 
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KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti ţáka 

 směřuje ţáka k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich 

tradic 

 vede ţáka k aktivnímu zapojení do kulturního dění (recitační a literární soutěţe) 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 
 

Učitel: 

 vede ţáky k přípravě na výuku 

 vede ţáky k dodrţování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

 vede ţáky k přípravě a udrţování pořádku v jejich pracovním prostoru 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 

1.STUPEŇ 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy - 1. období 

ţák 

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru  

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

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

 na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev  

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

 napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

Očekávané výstupy - 2. období 

ţák 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

 rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamená 

 posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta  

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě 

 zvolí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry  

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy - 1. období 

ţák 
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 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 porovnává významy slov, zvláště slova opačného a podobného významu, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená 

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost; třídí ohebná slova na slovní druhy 

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

 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

 rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové i zvukové prostředky 

 odůvodní a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve známých 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 

Očekávané výstupy - 2. období 

ţák 

 porovnává významy slov, vyhledá v textu slova příbuzná 

 rozliší základní části slova, slovo základové a odvozené 

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém projevu 

 rozliší spisovné a nespisovné tvary slov 

 vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označí základ věty 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách a v koncovkách ohebných slov 

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy - 1. období 

ţák 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

 rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od ostatních vyprávění 

 užívá s porozuměním základní literární pojmy 

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Očekávané výstupy - 2. období 

ţák 

 vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je 

 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 
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 rozliší různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          1. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

 nakreslí obrázek podle 

mluvených pokynů 

 zvládá základní hygienické 

návyky spojené s psaním 

 drţí správně tuţku, správně sedí 

 čte správně písmena, slabiky, 

slova 

 vhodně pozdraví, poděkuje, 

poţádá, omluví se, osloví 

 rozliší tiskací, psací, velké a malé 

písmeno 

 rozloţí slovo na slabiky a hlásky 

a naopak 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Hygienické návyky 

 Čtení prvních hlásek 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Uvolňovací cviky 

 Jazykové hry na postřeh a 

orientaci 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Poslech, říkadla, dramatizace 

pohádky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Č a S/ Pravidla slušného 

chování 

 

 

zá
ří

 

 

 napíše správně písmena, slabiky, 

slova (opisem, přepisem, 

diktátem) 

 recituje krátké básně 

 vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení hlásek, krátký mluvený 

projev 

 Správná výslovnost, dýchání 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Malá, velká písmena 

 Uvolňovací cviky 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Výslovnost 

 

  

 

 

 

1 Pč/ Modelování písmen 

ří
je

n
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 
KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení otevřených slabik 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Rozlišení délky samohlásek 

 Psaní písmen 

 Skládání a rozkládání slov 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Krátký přednes 

 

  

li
st

o
p

a
d

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Otevřené slabiky 

 Čtení krátkých vět 

 Zdvořilé vystupování 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Psaní slabik 

 Věta (velké písmeno, . , ?) 

 Skládání a rozkládání slov 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vánoční příběhy, zvyky 

  

 

 

 

 

1 Č a S/ Roční doby 

1 Hv/ Koledy, říkadla 

1 Vv/ Práce s vánoční 

tématikou 

1 Pč/ Výzdoba 

p
ro

si
n

ec
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení dalších hlásek 

 Čtení otevřených slabik a vět 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Psaní slov 

 Psaní nových hlásek 

 Diktát hlásek 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

  

le
d

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení zavřených slabik 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Skládání a rozkládání slov 

 Diktát slabik 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 Poslech literárních textů 

 Reprodukce textu, dramatizace 

  

ú
n

o
r 
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení víceslabičných slov 

 Kombinace otevřených a 

zavřených slabik ve slovech 

 Nové hlásky 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Psaní krátkých vět 

 Diktát slov 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 

   

 

b
ře

ze
n

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Nové hlásky 

 Čtení tvrdých a měkkých slabik 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Slova opačného významu 

 Opis slov 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Velikonoční zvyky a tradice 

 

 1 Č a S/ Roční období 

1 Vv/ Roční období 

1 Pč/ Výzdoba 

1 Hv/ Říkadla, koledy 

d
u

b
en
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení slov se shlukem souhlásek 

 Čtení slabik s ě 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Opis a přepis krátkých vět 

 Psaní nových slabik 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení delších textů 

 

  

k
v
ět

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Písmena x, w, q 

 Písemné nebo mluvené pokyny 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Diktát vět 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 

  

če
rv

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

 pečlivě a správně vyslovuje podle 

svých moţností 

 vyjádří vlastními slovy svůj 

záţitek 

 píše správné tvary písmen a číslic 

 správně spojuje písmena i slabiky 

 pouţívá vhodné pozdravy 

v konkrétních situacích 

 sluchem rozliší, vysloví a napíše 

krátké a dlouhé samohlásky 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Pozorné čtení 

 Vypravování vlastních záţitků 

 Technika psaní, úprava 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Opis, přepis, diktát písmen, 

slov, vět 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 

  

zá
ří

 

 

 odůvodňuje a píše správně: i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách, 

ú/ů, velká písmena na začátku 

věty, v jednotlivých případech 

vlastních jmen, osob, zvířat a 

místních pojmenování 

 pozná větu oznamovací, 

rozkazovací, tázací a přací 

 odůvodní si a správně napíše 

párovou hlásku na konci 

 vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

 recituje básně 

 přečte krátký 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Komunikační ţánry (pozdrav, 

oslovení, omluva) 

 Dějová posloupnost 

 Technika psaní, úprava 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Opis, přepis, diktát textu 

 Rozlišení krátkých, dlouhých 

samohlásek, ú/ů 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 Reprodukce přečteného textu 

  

 

 

 

2 Vv/ Obrázková osnova 

ří
je

n
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 
KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Krátký mluvený projev - vlastní 

záţitek 

 Rozhovory, řešení 

komunikativních situací 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Věta, druhy vět, intonace 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Spisovatel, ilustrátor 

 

  

li
st

o
p

a
d

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Pozvánka, přání 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Samohlásky – třídění 

 Souhlásky - třídění 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Texty s vánoční tématikou 

 

  

 

2 Pč/ Vv/ Přání 

p
ro

si
n

ec
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          2. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vzkaz 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Souhlásky -  tvrdé 

 Slovo nadřazené, podřazené 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Básník, rým, verš 

 

  

le
d

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Oslovení - tykání, vykání 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Souhlásky - měkké 

 Dělení slov na konci řádku 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Literární útvar - pohádka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vv/ Ilustrace pohádky 

ú
n

o
r 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          2. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Plynulé čtení 

 Text - zdroj informací 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Tvrdé a měkké souhlásky - 

docvičení 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Kniha, čtenář 

 

   

 

b
ře

ze
n

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

Popis obrázku 

 Dějová posloupnost 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Spodoba na konci slov 

 Podstatná jména, vlastní jména, 

předloţky, slovesa 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Texty s velikonoční tématikou 

 Přednes 

 

  

 

 

2 Vv/ Obrázková osnova 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vv/ Pč/ Dekorativní 

práce 

d
u

b
en

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          2. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Obrázková osnova 

 Technika čtení 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 Spodoba na konci slov 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Odlišení pohádky od ostatních 

vyprávění 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Č a S/ Současnost a 

minulost v našem ţivotě 

k
v
ět

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vyhledávací čtení 

 Orientace v textu 

 Adresa 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Diktát, opis, přepis probraných 

jevů 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Práce s literárním textem 

 

  

če
rv

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          3. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

 čte plynule, výrazně, 

s porozuměním - odpoví na 

otázky k textu, převypráví obsah 

textu svými slovy 

 řeší jednotlivé úkoly podle 

mluvených i písemných pokynů 

 dodrţuje základní komunikační 

pravidla 

 v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči  

 pouţívá vhodná slova, gesta 

v běţném ţivotě 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vypravování vlastních záţitků 

 Pozorné čtení 

 Soustředěné naslouchání 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Spodoba uvnitř slova 

 Párové souhlásky 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Záţitkové čtení a naslouchání 

 

  

 

3 Vv/ Záţitky z prázdnin 

zá
ří

 

 

 vypráví vlastními slovy svůj 

záţitek 

 přečte si po sobě psaný text 

 napíše jednoduchá sdělení 

s potřebnými informacemi 

 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 porovnává slova souřadná, 

nadřazená, podřazená, slova 

opačného významu, vyhledává 

v textu slova příbuzná 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Technika psaní - úprava 

 Vypravování podle obrázkové 

osnovy 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Spodoba uvnitř slova (párové 

souhlásky) 

 Abeceda 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Poslech literárních textů 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Č a S/ Báje, mýty, 

pověsti 

3 Vv/ Ilustrace pověsti 

ří
je

n
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          3. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru 

 uţívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných a přídavných jmen a 

sloves 

 spojuje věty do souvětí vhodnými 

spojkami 

 odůvodňuje a píše správně: i/y po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech, dě, tě, 

ně, bě, pě, vě, mě v kořenu slova 

 zdůvodní a opraví chyby 

v probraných a pravopisných 

jevech 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Jednoduchý popis 

 Zpráva 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Slova souřadná, nadřazená, 

podřazená 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Technika čtení - výrazové čtení 

 

PT 6 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality – rozdíl 

mezi reklamou a 

zprávou  

PT 6  

Stavba mediálních 

sdělení  

 

 

3 Vv/ Osvojování 

předmětu 

li
st

o
p

a
d

 

 

 přednáší zpaměti výrazově a ve 

správném tempu (recituje 

s přednesem) 

 vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Jednoduchý popis činnosti 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Slova příbuzná 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Pohádka 

 Vánoční zvyky, obyčeje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vv/Pč/Dekorativní práce 

p
ro

si
n

ec
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          3. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vypravování podle obrázkové 

osnovy 

 Nadpis 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Podstat. jména (rod, číslo, pád) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Tiché čtení 

 Čtení s porozuměním 

 

  

 

3 Vv/ Zimní sporty 

le
d

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Rozhovor 

 Zahájení a ukončení dialogu 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Podstat. jména (rod, číslo, pád) 

 Vlastní jména 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Čtení podle rolí 

 Vliv médií na kulturu (film, 

seriály) 

  

ú
n

o
r 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          3. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vyprávění podle osnovy 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Slovesa (osoba, číslo, čas) 

 Citoslovce 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Bajka 

 Přirovnání 

 

  

b
ře

ze
n

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Jednoduché sdělení, hodnotící 

prvky ve sdělení 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Přídavná jména 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Velikonoční tradice 

 

PT 6 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vv/Pč/ Dekorativní práce 

d
u

b
en

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          3. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Slova s citovým zabarvením 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Ostatní slovní druhy 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní četba 

 

  

k
v
ět

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Mimojazykové prostředky 

(pantomima) 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Opis, přepis, diktát probraných 

jevů 

 Věta jednoduchá, souvětí 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní četba 

 Dramatizace 

 

  

če
rv

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          4. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

 čte plynule a výrazně 

 porozumí čtenému textu, odpoví 

na otázky, řeší úkoly zadané 

k textu, svými slovy převypráví 

obsah 

 orientuje se v textu a vyhledává 

základní informace 

 napíše jednoduché sdělení se 

všemi potřebnými informacemi 

 volí správný přízvuk, pauzy, 

intonaci a tempo řeči 

 rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost  

 rozliší ve slově předponu, kořen, 

příponovou část 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Rozlišení spisovného a 

nespisovného jazyka 

 Dopis 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova 

 Význam slov 

 Stavba slov (od-, nad-, pod-, 

před-, vz-, roz-, bez-, ob-, v-, vy-

, vý- a tvarově shodné 

předloţky) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní četba s volnou 

reprodukcí textu 

  

 

 

 

4 Č a S/ Cestujeme po ČR 

zá
ří

 

 

 určí slovní druhy 

 vyhledá základní skladební 

dvojici - podmět, přísudek 

 zdůvodní a napíše správně i/y ve 

vyjmenovaných a příbuzných 

slovech 

 zdůvodní a opraví chyby 

v probraných pravopisných 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním potichu i 

nahlas 

 Vypravování 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vyjádření a zaznamenání dojmů 

z četby 

  

ří
je

n
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          4. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 vyjádří a zaznamená dojmy a 

pocity z četby 

 rozpozná znaky jednoduchých 

literárních ţánrů (rozpočitadlo, 

hádanka, báseň, pohádka) 

 recituje zpaměti 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Rozlišení podstatných a 

okrajových informací v textu 

 Zaznamenání podstatných 

informací 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná 

 Slovesa - zvratná, neurčitek 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Třídění uměleckých a 

neuměleckých textů (novinové 

články x literatura, ...) 

  

li
st

o
p

a
d

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Pozvánka - úplnost 

jednoduchého sdělení 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Vyjmenovaná slova a slova 

příbuzná 

 Slovesa 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Texty s vánoční tématikou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vv/ Pč/ Dekorativní 

práce 

p
ro

si
n

ec
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          4. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Dialog, telefonický rozhovor, 

vzkaz 

 Vypravování - sestavení osnovy, 

časová posloupnost 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Podstatná jména - vzory 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Třídění literárních ţánrů - 

rozpočitadlo, hádanka, báseň 

 

  

le
d

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Komunikace v reklamě - leţ, 

pravda - vliv reklamy 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Podstatná jména - vzory 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Třídění literárních ţánrů - 

pohádka, bajka, povídka 

 

PT 6 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality - reklamy 

 

4 Pč/Vv/ Ztvárnění vlastní 

reklamy 

ú
n

o
r 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          4. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Oznámení - úplnost 

jednoduchého sdělení 

 Popis 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Podstatná jména - vzory 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Dramatizace - divadelní 

představení - reţisér, herec 

 

  

b
ře

ze
n

 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Dialog na základě obrazového 

materiálu 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Základní skladební dvojice - věta 

jednoduchá 

 Souvětí 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Komiks 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vv/ Komiks 

d
u

b
en

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          4. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Orientace v textu, text jako zdroj 

informací, vyhledávání informací 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Shoda přísudku s holým 

podmětem 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní literární text 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vv/ Ilustrace k vlastnímu 

textu 

k
v
ět

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Slohová pravidla 

 Technika čtení 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Shoda přísudku s holým 

podmětem 

 Opis, přepis, diktát probraných 

jevů 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní literární text - přednes 

  

če
rv

en
 

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          5. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Žák: 

 čte potichu i nahlas 

 zaznamená podstatné informace 

z přečteného textu 

 vyjádří svůj názor, v rozhovoru 

naslouchá druhému 

 vymyslí pravdivou a lţivou 

reklamu 

 vyjadřuje se spisovně 

 napíše dopis, jednoduché 

vypravování, sestaví popis 

formálně správně 

 sestaví osnovu jednoduchého 

vyprávění 

 podle osnovy vypráví příběh 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Význam slov - bohatost 

vyjadřování (jednoznačná, 

mnohoznačná slova) 

 Synonyma, antonyma, 

homonyma 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Stavba slova - předpona, kořen, 

příponová část, koncovka (roz-, 

bez-, s-, z-, vz-, ob-, v-, od-, nad-

, pod-, před-) 

 Slova příbuzná 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Docvičování techniky čtení, 

tiché čtení 

  

zá
ří

 

 

 pouţívá při vyjadřování slova 

stejného nebo podobného 

významu a slova plnovýznamová 

 rozliší ve slově příponu a 

koncovku 

 vyjadřuje se pomocí všech 

slovních druhů ve správném tvaru 

 rozpozná větu s nevyjádřeným 

podmětem 

 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Dopis - forma, úprava 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Slovesa - slovesný způsob 

 Skladba věty - podmět a 

přísudek holý, rozvitý, 

několikanásobný, podmět 

nevyjádřený 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Poslech literárních textů - 

záznam slyšeného 

PT 6  

Práce v realizačním 

týmu 

 

ří
je

n
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 vytvoří z věty jednoduché souvětí 

pomocí vhodných spojovacích 

výrazů 

 píše správně i/y v koncovkách 

 podstatných jmen a přídavných 

jmen tvrdých a měkkých 

 zdůvodní a opraví chyby 

v probraných pravopisných 

jevech 

 odůvodní a doplní správně i/y 

v příčestí minulém ve shodě 

přísudku s holým podmětem 

 rozpozná znaky jednoduchým 

literárních ţánrů (pohádka, bajka, 

povídka) 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Inzerát, reklama a její vliv 

 

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Základní větné členy 

 Shoda přísudku s holým 

podmětem 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Rozbor textu 

PT 6 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – 

rozlišování 

zábavných prvků  

od informativních 

 

 

 

5 Vv/ Písmo 

li
st

o
p

a
d

 

 

 vyjádří a zaznamená dojmy a 

pocity z četby 

 vymyslí a napíše vlastní literární 

text 

 označí v literárním textu sloku, 

verš, rým, přirovnání, úvod 

KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Vypravování - dělení textu na 

odstavce 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Podstatná jména - všechny vzory 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vánoce ve světě - vyhledávání 

informací z různých zdrojů 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 Vv/Pč / Dekorativní 

práce 

p
ro

si
n

ec
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formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Sestavení osnovy 

 Vypravování podle osnovy 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Přídavná jména 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Vlastní výtvarný doprovod 

 

  

le
d

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Dotazník, přihláška 

 Jednoduché tiskopisy 

 Pozvánka 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Přídavná jména - tvrdá, měkká - 

pravopis 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Naučná literatura, encyklopedie 

 Volná reprodukce přečteného 

textu 

 

  

 

 

 

5 Vv/ Pozvánka na 

karneval 

5 Pč/ Výzdoba na karneval 

ú
n

o
r 
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Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Dialog - zahájení, ukončení, 

střídání rolí mluvčího a 

posluchače 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Přídavná jména - tvrdá, měkká - 

pravopis 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Rozlišení uměleckých ţánrů 

(divadlo, balet, opera, muzikál, 

...) 

 Vyjádření pocitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 6 

Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti – výběr 

pořadů 

 

b
ře

ze
n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskuse, sestavení 

vlastního 

televizního 

programu, 

dramatizace – 

televizní hlasatel 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Přímá řeč 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Ohebné slovní druhy - dokončení 

 Skladba - skladební dvojice 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Dramatizace 

  

d
u

b
en
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Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Mimojazykové prostředky řeči - 

mimika, gesta, pantomima 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Neohebné slovní druhy 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Verš, rým, sloka - rozbor básně 

 Pokus o vlastní tvorbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT 6  

Vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vv/ Ilustrace k básni 

k
v
ět

en
 

 

 KOMUNIKATIVNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 Čtení s porozuměním 

 Přehledný písemný projev 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 Neohebné slovní druhy 

 Opis, přepis, diktát probraných 

jevů 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Volná reprodukce individuální 

četby 

 

  

če
rv

en
 

 

 

 


