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Název předmětu Český jazyk, literatura a dramatická výchova
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Učební předmět Český jazyk, literatura a dramatická výchova obsahuje výuku českého jazyka zábavnou a zajímavou formou 

s použitím Montessori systému s důrazem na téma a respekt jeho individuálního vnímání a učení. Montessori mluví o tom, 
že se nejdříve seznámíme s vlastními myšlenkami, ze způsobem, jak tyto vlastní myšlenky zapsat a přečít. A následně se 
seznamujeme s myšlenkami, které tu jsou jako naše české, evropské a světové kulturní dědictví a následně se znovu vracíme 
k tomu,  jak vyjádřit vlastní myšlenky, jak vyjádřit vlastní otázky apodobně. 
Celý systém učebního předmětu je tvořen jazykovou výchovou, literární výchovou a tvůrčím čtením a psaním, dramatickou a 
komunikační výchovou a tvořivým psaním. Žák je veden k ovládnutí českého jazyka zábavnou a motivovanou cestou, která 
pomáhá vytvořit porozumění systému české gramatiky.  Žák je veden k rozvoji sociálních a interpersonálních literárních 
dovedností a schopností a žák je připravován na přijímací zkoušky. 
Jazyk na 1. stupni Jazyk je nástroj mého dorozumění z ostatními. Pomáhá mi naplnit potřebu vzájemného sdílení informací a 
komunikace. Když jsem byl malým dítětem, stačilo mi brečet, usmát se, natáhnout ruce. Ale ostatní kolem mne mluví. A 
mluví často. Rostu, učím se a mluvím. A jednoho dne začnu ten nástroj zvaný „jazyk“ také zkoumat. Písmenko po písmenku, 
slovo po slovíčku. Jak zní, když je vysloveno. Jak vypadá, když je napsané. Potřebuji se naučit porozumět a ovládnout 
podstatu jazyka a jazykové výchovy.
Český jazyk v 1. - 5. třídě probíhá vyučování Montessori systémem, v praxi to znamená, že učitel připraví gramatické systémy 
jednotlivého ročníku do portfolia procvičovacích aktivit, ke kterým škola využívá především pomůcky Rubínka.cz. Od 3. třídy 
žáci trénují  gramatiku také v Umíme to - online systému a dalších systémech. Od 3. třídy věnuje učitel 4 hodiny za pololetí 
minimálně seznámení Sciotestům - tedy tím, že ukazuje žákům, jak testy vyplňovat, jako o otázkách přemýšlet a jak v 
testování kriticky myslet. V průběhu školního roku učitel zadává úkoly k trénování gramatiky a to tak, že úkol je zadán jako 
pracovní sešit na jednotlivé gramatické jevy. Pochopitelně učitel může zadávat i jiné typy úkolů.
Jazyk od 5. třídy a rozhodně na 2. stupni mám již jazyk prozkoumaný a využívám základní pravidla, které rozšiřuji a aktivně 
používám k literárnímu vyjádření, k sebevyjádření a ke komunikaci, ale také k objevení myšlenek, které již přinesli do mé či 
světové kultury ostatní. 
Škola podporuje rozvoj čtenářství. Školní knihovna je spravovaná žáky, ale i třídy využívají i jiné knihovny a knihovní aktivity. 
V 1. třídě učitel podporuje rodiče v tom, aby žákům pravidleně četli a následně během 2. a 3. třídy, aby tato pravidelnost 
přecházela do vlastního čtenářství. Žáci jsou učiteli vedeni k poslechům adioknih, tak aby se co nejvíce seznámili s dětskou 
literaturou, ne v ukázkách, ale v celkou. Žáci druhého stupně se seznamují vlastním čtenářstvím a také poslechem, ale i 
prostřednictvím filmů z českou a světovou literaturou.
Učitelé vedou žáky od 1. ročníku k vyprávění příběhů, ze kterého se vyjívjí tvůrčí psaní. Žáci jsou vedeni k tvůrčímu psaní, 
které vyplývá z života dětí, podobá se dětské literatuře. Žáci jsou také vedeny k tvorbě básní. Žácí píší vypravování, povídky, 
básně, bajky, epigramy, novely, blogy různých literárních žánrů. Tyto literární aktivity jsou zveřejńovány na školním blogu - 
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www.hermanekblog.cz
Dramatická výchova probíhá jednu hodinu týdně, ale často je třída na dramatické výchově půlená. K dramatické výchově 
patří také sestavení školního divadla, natočení školního filmu dle drobného scénáře a také prezentování různých oblastí. 
Dramatické výchovy vyučují absolventi DAMU - obor dramatická výchova. 
V rámci výchovy českého jazyka probíhají také pravidelné účasti na divadelních představení v pražských divadlech, 
minimálně jednou ročně každá třída. 
 
 
 
 
 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Vyučovací  probíhá v rozsahu obvykle 7 hodin týdně dle ročníku. Předmět mimo českého jazyku a literatury v sobě zahrnuje 
také dramatickou výchovu a také tvůrčí psaní a tvůrčí čtení a tvůrčí diváctví. Rozdělení hodin je dáno volbou učitele, 
ovlivněnou potřebou a volby žáků. Dramatická výchova se na škole obvykle vyučuje 1 hodin v týdnu na 1. stupni, na 2. stupni 
je využití dramatické výchovy dáno případným rozvojem divadelních prvků ve třídy. Tvůrčí psaní se rozvíjí od 4. ročníku. Žáci 
a učitelé využívají k školní blog, ale účastní se i filmových a literárních soutěží. Organizační součástí českého jazyku je provoz 
školní knihovny, motivace žáků pro psaní na počítači všemi deseti atd. 
Výstupy na druhém stupni jsou formulované, jako výstupy 9. třídy, ale v každém ročníku od 6. třídy výstupy jsou hodnoceny 
na základně ročního plánu práce ve stejném obsahu, ale různé míře znalostí, odpovídající navazování ročníků jednoho na 
druhý.
Žáci domácího vzdělávání nemusí absolvovat výuku jazyka, která předpokládá skupinovou práci, jako je dramatická výchova, 
tato výchova je nahrazena literární výchovou či čtenářskou výchovou. Źáci kombinovaného vzdělávání absolvují v rámci 
oline vyučování vyučování systémy gramatiky a také tvůrčího psaní. Dramatickou výchova probíhá vždy v přímé práci - 
vyjímky tvoří mimořádné stavy, kdy dramatická výchova probíhala i online, aby podpořila dobrou pohodu žáků. 
Divadelní představení probíhají v rámci vyučování, u starších žáků mohou probíhat i ve večerních hodinách. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Umění

• Vlastivěda a etická výchova
Kompetence k učení:
Priority čského jazyka
vytváření pozitivního vztahu k učení a vytváření zájmu o učení 
            - vytváření schopnosti se učit a rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti 
            - hledání talentů a podpora jejich rozvoje, podpora slabých stránek 
            - žáci s dyslexií a dysgrafií mohou mít rádi český jazyk - pomocí poslechu, četby, trpělivosti a dobré míry pracovního 
nasazení 
             - individuální pohled na osobnost dítěte, individuální tempo

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence komunikativní:
ŠVP Heřmánek a výuka českého jazyka rozvíjí komunikativní komunikace a má tyto základní společné prvky - vztahovou 
pedagogiku, individuální přístup (související se vztahovou pedagogikou). Učitel žáky podporuje k otevřenosti komunikace 
týkající se předmětu, ale i týkající se pocitů dítěte vzhledem k učení a také vzájemně podporujících vztahů mezi žákem a 

http://www.hermanekblog.cz/
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učitelem. Cílem je vytvořit pozitivní vztah k předmětu, k možnosti zvládnout učení českého jazyka. Cílem je vytvořit 
společnou podporu žáků, na společné práci a na vzájemné pomoci a podpoře. Stejně tak vytváříme vztah důvěry mezi 
jednotlivým žákem a učitelem a podporujeme vznik podporujícího a empatického vztahu s učitelem a žákem. Takový vztah 
je vyvíjí pomocí komunikace - verbální či neverbální komunikací a také rozvoje empatie, ale přátelských vztahů a vztahu 
učitele a žáka
Na rozvoj českého jazyka volně navazuje také dramatická výchova a oba tyto předměty intenzivně pracují: 
- na schopnosti  porozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané a na schopnosti vyjádřit se v mluveném či psaném projevu 
- klademe důraz na porozumění mluvenému,  čtenému a psanému textu a na používání textu s porozuměním, ale i při výuce 
gramatiky 
- zapojujeme žáky do nácviku diskuse i vystupování na veřejnosti, k tvorbě vlastního názoru a kritického myšlení v literatuře
- vedeme žáky k četbě jako prostředku rozšiřování slovní zásoby a informací, ale jako hlubokého osobní potřeby, relaxace a 
kulturního zážitku a prožitku. 
Na rozvoji českého jazyka pracují také všechny ostatní předměty, které nabízejí možnost prezentovat témata. Vytváříme 
dětmi možnost vytvořit veřejnou prezentaci před třídou a před rodiči. Podporujeme dovednosti veřejné prezentace. 
 
 
Kompetence pracovní:
Rozvoj pracovních schopností a samostnatnosti 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj samostatnosti žáků 
1. třída 
2. třída 
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci dostanou zadané 
termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci 
zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci dostávají 
samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující
postupy:
- směřujeme žáky k řešení problémů, aby si dokázali vyhledat potřebné informace a na jejich základě uměli, ale aby uměli 
řešit i potřebné konflity v procesu učení, ale i ve vzájemné spolupráci
- vedeme žáky k zodpovědnosti při svém rozhodování a zodpovědnosti při plnění věcí, za které jsou zodpovědné 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj samostatnosti žáků 
1. třída . žáci se na konci školního roku dokonale vyznají ve škole a umí řešit vzniklé situaci v oblasti školní
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
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5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci dostanou zadané 
termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci 
zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci dostávají 
samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - 
9. třída 
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci dostanou zadané 
termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci 
zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci dostávají 
samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy:
- snažíme se, aby žák díky svým dobrým výsledkům posiloval své zdravé sebevědomí
- orientujeme žáky k respektování názorů druhých, k vedení konstruktivní kritiky
- vedeme žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce
- vedeme žáky k charakterové stálosti, vedeme žáky k pravidivosti, nelžou 
Nauč mne, abych to dokázal sám. Učitelé ve svém ročním plánu českého jazyka plánují rozvoj samostatnosti žáků 
1. třída
2. třída
3. třída - k větší samostatnosti, samostatné zodpovědnosti za úkoly, i k samostatnému plnění domácího prací i školních prací
4. třída - žáci dostanou samostatný přístup k Edupage
5. třída  - žáci dostávají zadávané úkoly prostřednictvím Edupage a dokáží si je samostatně vyhledat, žáci dostanou zadané 
termínované úkoly a jsou vedeni k dodržování temrínů 
6. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci 
zpracovávají vlastní projekty 
7. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia, žáci dostávají 
samostatné úkoly v rámci školy 
8. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
9. třída - vytváříme prostředí soustředění se na další soustředění na budoucí životní cíle a pokračování studia
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu český jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující
postupy:
- vyžadujeme u žáků respektování druhých, odmítání všech forem fyzického i psychického násilí
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- podporujeme u žáků pocity hrdosti na naše kulturní a historické tradice, vracíme se k pokladům české i světové literatury a 
k okamžitům české i světové historie obsažené v literatuře či v aktuální situaci 
Kompetence digitální:
Český jazyk se učí v on line prostedí. Každá třída od 5. třídy má 1 hodinu českého jazyka, kde trénují v Scio prostředí, v 
Umíme to a v dalších podobných systémech.  Třídy, kteřé pracují v kombinovaném vzdělávání, pracují jeden den online v 
pracovním prostředí. 
Tvůrčí psaní a audioposlechy a filmy a divadelní přestavení používáme digitální technologie k vlastní tvorbě a také k 
seznámení s myšlenkami, které přinášejí knihy, filmy, poslechy, divadlo.

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu Výuka probíhá skupinově a individuálně. Jsou předkládána společná témata, společně procvičena, individuálně procvičena - 
dle potřeb žáka, jeho stylu vnímání a učení. Pro výuku českého jazyka žáci využívají Montessori pomůcky či post Montessori 
pomůcky. Na druhém stupni více přicházejí témata tvůrčího psaní, čtení, ale metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 
Kritického myšlení, práce s knihou, se školní knihovnou, s audioknihou, se školním blogem, s výrobou podcastu atd. Součást 
českého jazyka je i dramatická výchova v rozsahu 1 hodiny týdně. 
Žáci od 1. do 8. třídy probíhá výuka tvořivou a komunikativní formou. Výuka v 9. třídě se zaměřuje na přípravu na přijímací 
zkoušky. 
Při výuce žáci, učitelé a asistenti tvoří komunitní a komunikační kruhy, pracují v literáních a čtenářských a posluchačských 
dílnách, navštěvují filmová či divadelní představení. Využívají knihovnu, počítačové učebny, vlastních počítačů či tabletů. 
Výběr typu písma, kterým se v prvním ročníku učí psát žáci vzdělávající §41 ŠZ, je ponechán na volbě vzdělavatele v IVP, žáci 
v denní výuce píší z většiny vázaným písmem. Ale i zde je rozhodnutí vázáno na potřebu žáka, ale i na budoucí potřeby 
přijímacích zkoušek. Při běžném vyučování  se škola vyučuje vázané písmno. Učitel si domluví s rodičem a koordinátorem 
školy a metodikem školy metodu, podle kterou bude vyučováno. 

Způsob hodnocení žáků Škola hodnotí převážně slovním hodnocením. Od 7. třídy a v IVP je možné také používat hodnocení známkou. Učitelé 
kombinovaného či individuálního hodnocení si mohou způsob hodnocení vybrat. Hodnocení probíhá průběžně v souladu s 
rozvojem vlastního sebehodnocení žáků a s možností účastnit se hodnocení i pro rodiče - díky tripartitnímu hodnocení. 
Sebehodnocení se žáci učí od 1. ročníku a rozvojem sebehodnocení a následného spoluúčasti na plánování školního učiva 
pro žáky a i rodiče se vyvíjí kompetence učení, samostatnosti a zodpovědnosti. 
Hodnocení učitelem v rámci slovního hodnocení zahrnuje měsíční informování pokroku směrem od učitele k žákům a 
rodičům. 2 x ročně osobní setkání v rámci tripartitních rodičovských schůzek a 2 x ročně písemné hodnocení - vysvědčení. 
Hodnocení práce a postupu žáka vychází z plánování učitele a plánování pokroku žáka. Hodnocení je respektující a nevytváří 
škálu, která by srovnávala žáky ve třídě. Ale může postihnout rozvoj znalostí a škálu vývoje. Učitel si v rámci podkladů pro 
hodnocení uchovává písemné práce, písemné zápisy z pozorování či Scio testy a další možné podklady v elektronické či 
listinné formě. 
Hodnocení v českém jazyce probíhá v IVP ve těchto variantách - a) na základě zadaných Scio testů či jiných on-line testů, 
b)na základě porfolia či na c) základě přezkoušení. Nejvíce používaná je varianta a). Mimo 1. a 2. ročník. 
Součástí výuky a hodnocení českého jazyka je i dramatická výchova, o které informuje učitel českého jazyka v textu 
vysvědčení.  Podud není učitel třídním učitelem vkládá pololetní hodnocení do 15. ledna či 15. června a zveřejńuje pro 
rodiče i žáky. 
K součásti hodnocení v českém jazyce patří také fotoinformace v rámci skupiny Heřmánek Praha - Facebooková uzavřená 
skupina školy. Tyto informace poskytuje učitel českého jazyka týdně - tedy 4 x měsíčně. 
Součástí hodnodnocení českého jazyka je také schopnost komunikace, prezentace, čtenářská a komunikační dovednost. Od 
3. třídy je ve slovním hodnocení zmíny čtenářské úspěchy - tedy přečtené knihy. Od 7. třídy je slovní hodnocení nahrazeno 
výpísem z Edupage. Toto hodnocení je vygerenerováno od 1. do 9. třídy vždy ve čtvrletní a skrze Edupage zasláno rodičům 



Název předmětu Český jazyk, literatura a dramatická výchova
(neplatí pro individuální vzdělávání). 

  

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti

Čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti.

Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích písmen, 
malých psacích, velkých písmen, hláskování/slabikování, 
plynulá četba a intonování.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty Čte s porozuměním jednoduché texty. Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích písmen, 
malých psacích, velkých písmen, hláskování/slabikování, 
plynulá četba a intonování.

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

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti.

učí se respektovat učitele, spolužáky

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti Rozumí pokynům přiměřené složitosti. učí se respektovat učitele, spolužáky
učí se respektovat učitele, spolužákyČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.

V rámci ranního kruhu formuluje své zážitky a pocity.
Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání
Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost.

správně vyslovuje jednotlivé hlásky a slabiky
Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání.

Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči.

Dechová cvičení, frázování, tempo, správné dýchání, 
zážitkové čtení a naslouchání

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

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích.

Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. V rámci ranního kruhu formuluje své zážitky a pocity.
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ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním (mdú)

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. Zvádá hygienické návyky spojené se psaním a čtením 
(správné držení tužky, odpovídající sezení)

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

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (mdú) Zvádá hygienické návyky spojené se psaním a čtením 
(správné držení tužky, odpovídající sezení)

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, správně spojuje písmena 
i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní

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

Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost. Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný 
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné 
tvary písmen

Píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky 
písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen.

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby Převádí slova z mluvené do psané podoby. Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky Spojuje písmena a slabiky. Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty Opisuje a přepisuje krátké věty Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
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držení psacího náčiní
píše jednotlivá velká a malá písmena, slabiky, 
jednoslabičná a dvojslabičná slova dle diktátu a opisuje 
více slabičná slova

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

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný 
doprovod.
Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích písmen, 
malých psacích, velkých písmen, hláskování/slabikování, 
plynulá četba a intonování.
Délka samohlásek, souhlásky, vyvození čtení slabik

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 dlouhé a krátké samohlásky.

Hláskování/slabikování názvů věcí ve třídě, doma, 
venku...
Délka samohlásek, souhlásky, vyvození čtení slabikČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) 

a souhlásky
Rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky

Dělení hlásek na samohlásky a souhlásky.
Čtení velkých tiskacích písmen, malých tiskacích písmen, 
malých psacích, velkých písmen, hláskování/slabikování, 
plynulá četba a intonování.

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

Rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy

Rozlišuje velká a malá tiskací písmena, Psaní velkých a 
malých tiskacích písmen, psaní vlastních jmen, krátkých 
slov, opis slov a vět, přepis slov a vět, diktát písmen a 
slov, správné napojování písmen a slabik, psaní správných 
tvarů číslic, kontrola písemného projevu, správné sezení a 
držení psacího náčiní
Skládání a čtení dvojslabičných, trojslabičných slov s 
otevřenými slabikami

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky Tvoří slabiky.

Jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou
Dramatizace pohádky, přednes básní, poslech, volná 
reprodukce čteného nebo slyšeného textu

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

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

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný 
doprovod.

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

Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské 
básně

Rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný 
doprovod.
Upevňování čtenářských dovednostíČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
Práce s jednoduchým textem či pohádkou.
Upevňování čtenářských dovednostíČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 

ilustrací
Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací.

Práce s jednoduchým textem či pohádkou.
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a 
podle svých schopností.

Práce s jednoduchým textem či pohádkou.
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ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu Upevňování čtenářských dovedností
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost Práce s jednoduchým textem či pohádkou.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 1. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti

Hlasité a tiché čtení. Plynulé čtení
Pamatování si textu
Práce s obsahem textu
Porozumění obsahu
Čte di - dy, a podobné a ě - je.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty čte s porozuměním přiměřené krátké texty
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti

Hlasité a tiché čtení. Plynulé čtení
Pamatování si textu
Práce s obsahem textu
Porozumění obsahu
Čte di - dy, a podobné a ě - je.
Správné psaní malých a velkých písmen české abecedy.
Nácvik písmen Y, W, w, Q, q, X,x. Psaní velkých tiskacích 
písmen.Opis, přepis, diktát.
Psaní velkých písmen na začátku vět a znaménka za 
větami. Psaní adresy, přání,pozdravu.
Slovo - slabika - hláska -písmeno. Dělení na konci řádku.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 
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pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních 
zážitků mluvený projev

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních 
zážitků mluvený projev

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních 
zážitků mluvený projev
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ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

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

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních 
zážitků mluvený projev

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru; 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost; rozpozná neúplnou větu a doplní 
vhodná slova
- neskáče druhým do řeči.
- správně vyslovuje slova a věty
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá
- navazuje na promluvy druhých, drží se tématu
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích;
- uvědomuje si základní verbální i neverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích
- po přípravě dovede reprodukovat na základě vlastních 
zážitků mluvený projev

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova

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, správně spojuje písmena 
i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

- správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
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-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova
Česká abeceda.

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - správně sedí u psaní a drží správně psací nástroj
- píše souvisle krátká sdělení.
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
- doplňuje neúplná slova správnými písmeny
- rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis písmene
- píše tvary písmen a číslic,spojuje písmena i slabiky,
-píše písmena, slabiky a některá jednotlivá slova

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. Intonace. 
Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

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

Samohlásky krátké a dlouhé,u-ů-ú, i-í, y-ý, dvojhlásky ou, 
au,eu.

 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu 
a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, 
věc, okolnost, vlastnost

Slovo a význam. Slova protikladná, nadřazená, 
podřazená, souřadná, souznačná, s citovýmzabarvením. 
Úvod do slovních druhů.
Podstatná jména - Vlastní jména osob, zvířat, měst, 
vesnic. Rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis slov a vět.

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

slovní druhy v základním tvaru
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, přídavných jmen a sloves

Podstatná jména - Vlastní jména osob, zvířat, měst, 
vesnic. Rozpozná s pomocí vzoru chybný zápis slov a vět.

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy

Věta jednoduchá a souvětí. Věty -pořadí vět, druhy vět, 
interpunkčníznaménka.

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky

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

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

 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné.
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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

Tvrdé, měkké slabiky. Slabikotvornél,r,spodoba, slabiky 
dě, tě, ně, bě,pě, vě, mě.

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. Intonace. 
Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku 
od ostatních vyprávění

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. Intonace. 
Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.
Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. Intonace. 
Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

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

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku 
od ostatních vyprávění.

Pohádka a dětský příběh. Dramatizace pohádky, přímá 
řeč. Spisovatel, básník.
Poezie - báseň, verš, rým, přednes.



Český jazyk, literatura a dramatická výchova 2. ročník

Próza- vyprávění, děj.
Poslech lit. textů. Volná reprodukce přečteného a 
slyšeného textu.Článek,nadpis, odstavec, řádek. 
Rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, vlastní výtvarný doprovod.
- upevňování čtenářskýchdovedností a návyků. Intonace. 
Slovní přízvuk. Zážitkové čtení a
poslouchání. Vyhledávací, pozorné čtení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vytváření a podpora rozvoje osobnosti dětítěte a sociálních kompetencí ve třídě 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
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jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci
Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku
Komunikační žánry (sloh)
- pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz
- popis osoby, zvířete, věci, psaní dopisu, zaznamenávání 
zážitků a informací, blahopřání,vyprávění, vyprávění dle 
obrázku
- dokončení příběhu podle vlastní fantazie
- reklama
Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Základní komunikační pravidla
- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
- vyjadřování závislé na komunikační situaci

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
jsou mu určeny
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- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

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

Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Mluvený projev
- základní techniky mluveného projevu (výslovnost)
- recitace textu, básničky
-na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
-všímá si pozorně toho, co znamenají slova, věty, 
texty,obrázková a jiná sdělení
- pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které 
jsou mu určeny
- při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné
- zná základní náležitosti dopisu
- s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Písemný projev
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- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

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

Písemný projev
- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Písemný projev
- technika psaní, tvary písmen
- diktáty
- uvolňovací cviky
- psaní vět a souvětí
- formální úprava textu
- žánry: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, pozvánka, 
vyprávění
- vyprávění (osnova, sestavení vlastního příběhu)

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 dlouhé a krátké samohlásky

Skladba - souvětí, věta, slova

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve 
vlastních jménech

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu 
a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná

Skladba - souvětí, věta, slova

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

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, 
věc, okolnost, vlastnost

Skladba - souvětí, věta, slova

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvarosloví
- pozná podstatná jména a určí jejich gramatické 
kategorie (pád, číslo a rod). rozliší rod mužský, ženský a 
střední. Dokáže rozlišit jednotné a množné číslo. 
Vyjmenuje pády podstatných jmen a dokáže je skloňovat.
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- rozliší slovesa a určí jejich gramatické kategorie (osobu, 
číslo a čas). Určí infinitiv. Vyhledá slovesa v textu. Vysvětlí 
rozdíly mezi časem přítomným, minulým a budoucím.
- rozlišuje další slovní druhy slovesa, přídavná jména a 
další
Slabiky, hlásky, písmena
- žák spočítá slova ve větě, slova rozkládá na slabiky
- vyjmenuje krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky, 
tvrdé a měkké obojetné souhlásky, dokáže správně 
odůvodnit a napsat I, Y po tvrdých a měkkých 
souhláskách
- třídí slova dle významu
- rozezná slova podobného, stejného významu a slova 
protikladná a slova souznějící
- převede nespisovné slovo do spisovné češtiny a naopak
- řadí slova podle abecedy
- vyjmenuje vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z a 
rozumí jejich významu
- dokáže reprodukovat a seřadit správně řadu 
vyjmenovaných slov, správně je poté aplikuje v psaném 
projevu

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

Tvarosloví
- pozná podstatná jména a určí jejich gramatické 
kategorie (pád, číslo a rod). rozliší rod mužský, ženský a 
střední. Dokáže rozlišit jednotné a množné číslo. 
Vyjmenuje pády podstatných jmen a dokáže je skloňovat.
- rozliší slovesa a určí jejich gramatické kategorie (osobu, 
číslo a čas). Určí infinitiv. Vyhledá slovesa v textu. Vysvětlí 
rozdíly mezi časem přítomným, minulým a budoucím.
- rozlišuje další slovní druhy slovesa, přídavná jména a 
další

 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy

-spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami 
a jinými spojovacími výrazy
-rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky
-porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 
děj, věc,okolnost, vlastnost
-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 – 
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mimo morfologický šev;
-velká písmena na začátku věty a vtypických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

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 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

-spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami 
a jinými spojovacími výrazy
-rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky
-porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 
děj, věc,okolnost, vlastnost
-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 vtypických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

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

Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku 
od ostatních vyprávění

Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
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- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele Praktické čtení
- technika čtení a plynulost
- plynulé i hlasité čtení s porozuměním textu
- práce na četbě s intonací
- umí si spojit to, co čte se svými zážitky
- umí vyjádřit svůj názor na text/příběh
- umí rozeznat prózu od poezie
- správně spojí obrázek s textem, obrázky seřadí 
postupně toho, co se v příběhu děje
- vytvoří osnovu, výpisek
- společná práce s knihami

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Schopnost spolupráce mezi žáky a schopnost spolupracovat na projektech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti rozumí pokynům přiměřené složitosti věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –
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zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání

vyjadřování závislé na komunikační situaci;

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh

dialog na základě obrazového materiálu;

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 dlouhé a krátké samohlásky

slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená
slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

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

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu 
a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 

vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se

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

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, 
věc, okolnost, vlastnost

slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

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, přídavných jmen a sloves

určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech
věta jednoduchá a souvětíČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy základní skladební dvojice - podmět a přísudek

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

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

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

 

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

píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  
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ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování 
a tempu literární texty přiměřené věku

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

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-02p rozumí 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-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
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-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním (mdú)
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost
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 převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské 
básně
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vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 
říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 
ilustrací

reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

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

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku 
od ostatních vyprávění

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

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

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem);

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, proxemika)
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)

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

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

dialog na základě obrazového materiálu;
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písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);
žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, dopis, popis; vypravování

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz 
na záznamníku

dialog na základě obrazového materiálu;

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

má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, 
jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací 
a domluví se v běžných situacích

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 
předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích

dialog na základě obrazového materiálu;

dialog na základě obrazového materiálu;
pravda a nepravda sdělení v reklamě

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

sledování videí i grafických materiálů a kritické 
posuzování informací
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;

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

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

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

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

v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy 
a tempo řeči

dialog na základě obrazového materiálu;

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu;

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

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

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
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zdvořilé vystupování),
písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, dopis, popis; vypravování

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty opisuje a přepisuje jednoduché texty písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo ovládá hůlkové písmo písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi 
slovy

píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení píše správně a přehledně jednoduchá sdělení písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje popíše jednoduché předměty, činnosti a děje písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);
dialog na základě obrazového materiálu;
sestaví jednoduchou osnovu – úvod, stať a závěr, je 
schopen vyprávět i psát na základě osnovy dodržuje 
časovou i logickou posloupnost v textech

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

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

učí se vhodně prezentovat a obhajovat svou práci před 
ostatními

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

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová

 

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

stavba slova - rozlišuje kořen, předponu, příponu a 
koncovku

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku

rozlišuje mezi předponami a předložkami
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slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, 
slova jednoznačná a mnohoznačná
rozlišuje mezi předponami a předložkami
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, 
slova jednoznačná a mnohoznačná

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 a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy
určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech

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

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

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slangová

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty

shoda přísudku s podmětem

věta jednoduchá a souvětíČJL-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 základní skladební dvojice - podmět a přísudek

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 
druhy vět podle postoje mluvčího

dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět 
podle postoje mluvčího

divadelní představení, herec,režisér; verš, rým,přirovnání

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

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu 
je obměňuje

divadelní představení, herec,režisér; verš, rým,přirovnání

koncovky podstatných jmenČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
shoda přísudku s podmětem

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a 
ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik

rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá 
pravopis měkkých a tvrdých slabik

koncovky podstatných jmen

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

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s podmětem

čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
poslech literárních textů- zážitkové čtení a naslouchání,

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

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh dramatizuje jednoduchý příběh dialog na základě obrazového materiálu;
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého 
filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek

vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 
představení podle daných otázek

dialog na základě obrazového materiálu;

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní dialog na základě obrazového materiálu;
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základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;

schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma literární text na dané téma

divadelní představení, herec,režisér; verš, rým,přirovnání
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle 
jednoduché osnovy

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)

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

určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

četba z knih, nepovinná četba
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy

divadelní představení, herec,režisér; verš, rým,přirovnání
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše rozlišuje prózu a verše čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 

pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
čtení – praktické čtení(technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

soustředěné tiché čtení
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 
pozornost

při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného rozlišuje pohádkové prostředí od reálného tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

seřadí slova podle abecedy seřadí slova podle abecedy tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

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

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

dialog na základě obrazového materiálu;

správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky dialog na základě obrazového materiálu;
tvoří otázky a odpovídá na ně tvoří otázky a odpovídá na ně dialog na základě obrazového materiálu;
určuje samohlásky a souhlásky určuje samohlásky a souhlásky  
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ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa zná pravidla pro psaní koncovek podstatných jmen a 
dokáže je používat

koncovky podstatných jmen

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj koorperace a kompetencí k učení. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Schopnost týmového vyhledáni dat a jejich požití 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Poznávání vzájemné a sebepoznání. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy mezi žáky při učení a tvorba jejich osobnostních a sociálních kompetencí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v týmu žáků 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost kritického rozlišení článku Wikipedie, schopnost najít využitelnou část internetových sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Schopnost kritického rozlišení článku Wikipedie, schopnost najít využitelnou část internetových sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
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věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas

soustředěné tiché čtení
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)

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

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

soustředěné tiché čtení
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem);

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, proxemika)
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova)
soustředěné tiché čtení
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem);
dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);

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

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

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, dopis, popis; vypravování
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem);

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz 
na záznamníku

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem);

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

sledování videí i grafických materiálů a kritické 
posuzování informací
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soustředěné tiché čteníČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 
komunikačního záměru základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci;

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

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

komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);
dialog na základě obrazového materiálu;
sestaví jednoduchou osnovu – úvod, stať a závěr, je 
schopen vyprávět i psát na základě osnovy dodržuje 
časovou i logickou posloupnost v textech

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

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

učí se vhodně prezentovat a obhajovat svou práci před 
ostatními
slova opačného významu, slova stejného významu, 
rozeznávat slova neutrální a citově zabarvená

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

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se
stavba slova - rozlišuje kořen, předponu, příponu a 
koncovku
rozlišuje mezi předponami a předložkami

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku

slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, 
slova jednoznačná a mnohoznačná

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, 
slova jednoznačná a mnohoznačná

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

tvarosloví – ohebné a neohebné slovní druhy

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 a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

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

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 



Český jazyk, literatura a dramatická výchova 5. ročník

přehledný písemný projev, formální úprava textu);
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary

slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, slangová

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty

základní skladební dvojice - podmět a přísudek

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

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

věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa koncovky podstatných jmen
shoda přísudku s podmětemČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 

neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

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

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s podmětem

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);
vyjadřování závislé na komunikační situaci;
poslech literárních textů- zážitkové čtení a naslouchání,
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 
literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

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

četba z knih, nepovinná četba
dialog na základě obrazového materiálu;
základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),
mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, proxemika)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 
grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu);
žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, dopis, popis; vypravování

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

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma

divadelní představení, herec,režisér; verš, rým,přirovnání
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné,plynulé, znalost orientačních prvků v textu);

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)
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mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka,říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha,čtenář;

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy

četba z knih, nepovinná četba
 ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti
 

 ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  
 ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti
 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti rozumí pokynům přiměřené složitosti věcné naslouchání (pozorné,soustředěné, aktivní –
zaznamenat slyšené,reagovat otázkami)

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

 

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

 

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),
vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení,omluva, prosba, 
vzkaz,zpráva,oznámení,vypravování,

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

dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 
dýchání

základní komunikační pravidla(oslovení,zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),

 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

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta, proxemika)

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

 

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

 

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

 

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

 

 ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost
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 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 převádí slova z mluvené do psané podoby  
 ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  
 ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 

sdělení
 

 ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty  
 ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich jednoduchý příběh
 

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

 

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

 

 ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  
 ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké 

abecedy
 

 ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  
 ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 

opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, 
vícevýznamová podobného významu, slova 
vícevýznamová- učí se

 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  
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost),

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, přídavných jmen a sloves

vyjadřování závislé na komunikační situaci;
určí základní gramatické kategorie podstatných jmen a 
sloves - slova užívá ve správných tvarech

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa bezpečně rozlišuje podstatná jména a slovesa

koncovky podstatných jmen
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Spolupráce v týmu a projetech 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální rozvoj probíhá českým jazykem v 2. třídě kompletně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Počátek schopnosti pracovat, organizovat s pracovní aktivity a být soustředěný práci a spolupráci. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hledání vlastních talentů a schopností při společném učení a práci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Schopnost řešit projekty a spolupracovat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Inspirativní příběhy z literatury - získávání hodnot a postojů, praktická etika 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Schopnost kritického vnímání čtení psaného textu, odborného textu - ABC, Wikipedie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj komunikace především v literatuře a dramatické výchově
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Používání online encyklopedií
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Kritické vnímání mediálních sdělení 

  

Český jazyk, literatura a dramatická výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná 
jména a přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje 
slovesa

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména, rozliší 
podstatná jména konkrétní a abstraktní, obecná a vlastní, 
skloňuje podstatná jména podle vzorů, umí skloňovat 
podstatná jména označující párové čísti těla, zvládá 
skloňování podstatných jmen pomnožných a osobních

pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a 
přídavná jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa

 ovládá velká písmena u názvů, podstatných jmen a 
přídavných jmen a dalšího používání

Žák se seznámí s používáním velkých písmen u 
podstatných jmen a přídavných jmen a používá v 
obvyklých případech

ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov ovládá pravopis vyjmenovaných slov ovládá pravopis vyjmenovaných slov
 sklońování přídavných jmen, určuje druhy přídavných 

jmen, jmenné tvary přídavných jmen, stupńování 
přídavných jmen
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ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

zvládá pravopis podle shody přísudku s podmět zvládá pravopis podle shody přísudku s podmět

 zájmena, druhy, stupńování zájmen osobních, 
přivlastňovacích, ukazovacích a vztačních

 

 číslovky, stupňování číslovek, pravopis číslovek  
ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí skladba - rozezná větné členy, podmětnou a přísudkovou 

část věty, grafické znázornění věty, rozezná větu 
jednoduchou od souvětí,

rozezná větu jednoduchou od souvětí

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami

správně píše slova s předponami a předložkam správně píše slova s předponami a předložkam

 používání Word, požívání školní Blog  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo
ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby,divadleního 
či filmového představení

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby,divadleního či filmového představení

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho 
hlavní myšlenku

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní 
myšlenku

orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní 
myšlenku

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace 
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komunikace a pravidel dialogu pravidel dialogu a pravidel dialogu
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát

využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčovová slova 
textu, formuluje otázky, udělá si zápisky, udělá si výpisky, 
výtah, připravi si projektovou prezentaci či referát

využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčovová slova 
textu, formuluje otázky, udělá si zápisky, udělá si výpisky, 
výtah, připravi si projektovou prezentaci či referát

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

v mluveném projevu připraveném i improvizovanovém 
projevu používá verbálních, neberbálních i dalších jevů

v mluveném projevu připraveném i improvizovanovém 
projevu používá verbálních, neberbálních i dalších jevů

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Školní blok, školní tvůrčí psaní, stavba mediálních sdělení 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj schopností poznávání
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; čte plynule s porozuměním; reprodukuje text prvky dramatické výchovy, práce na školním divadelním 
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reprodukuje text představení
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním kruhu 
či individuálně

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním kruhu 
či individuálně
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacováníČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 

porozumět a rozlišit
ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, 
v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk

komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole 
užívá spisovný jazyk

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu

tvůrčí čtení a tvůrčí myšlení ve třídním komunitním kruhu 
či individuálně

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát

využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

studijní čtení a jeho rozvoj, uspořádání textu

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacováníČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování

studijní čtení a jeho rozvoj, uspořádání textu

ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle 
předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; popíše 
děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem 
připravené osnovy; s vhodnou podporou pedagogického 
pracovníka písemně zpracuje zadané téma

píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní 
životopis a napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, 
pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; 
s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně 
zpracuje zadané téma

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní tvůrčích 
celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, akce, 
dialog, formy tvůrčího psaní

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 
na základě svých dispozic a osobních zájmů

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem 
nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní tvůrčích 
celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, akce, 
dialog, formy tvůrčího psaní

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla

rozbory literárního díla, skupinové diskuze

ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní četba, tvůrčí čtení
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hlavní myšlenku myšlenku
ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

četba, tvůrčí čtení

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo

rozbory literárního díla, skupinové diskuze

ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního 
nebo filmového představení

ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení

pravidelné návštěvy divadel a následné semináře

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie

tvůrčí psaní, psaní školního blogu, psaní vlastní tvůrčích 
celků, stavební kameny tvůrčího psaní - popis, akce, 
dialog, formy tvůrčího psaní

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty

kultivování vebálního projevu, empatie a schopnosti 
porozumět a rozlišit

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

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

literární druhy a žánry, kritické hodnocení, seznámení, 
rozlišování

ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry rozezná základní literární druhy a žánry literární druhy a žánry, kritické hodnocení, seznámení, 
rozlišování

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře

literární směry v historickém a národním kontextu

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování

porovnávání zpracování - film, divadlo, audiokniha, kniha 
a různé druhy

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně 
i v dalších informačních zdrojích

školní knihovna, místní knihovny - orientace v systému

ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti 
literatury

dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury vyhledávání informací v oblasti literatury

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie
má pozitivní vztah k literatuře

má pozitivní vztah k literatuře pozitivní a motivační představení literatury -
6. třída - dětská literatura
7. třída - literatura 19. století
8. třída - literatura 20. století
9. třída - současná literatura

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 
slova

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

tvarosloví

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 

spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí
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slovníky a příručkami
ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu

příručkami, orientuje se v Pravidlech českého pravopisu a 
orientuje se v Pravidlech českého pravopisu Pravidla českého pravopisu a práce s nimi

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační 
situaci

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci pozná 
a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná 
jména; pozná osobní zájmena; časuje slovesa

slovní druhy

ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný 
jazyk

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk pozitivní a motivační představení literatury -
6. třída - dětská literatura
7. třída - literatura 19. století
8. třída - literatura 20. století
9. třída - současná literatura

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace

Pravidla českého pravopisu a práce s nimi

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 
a v souvětí

větné členy

ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí rozezná větu jednoduchou od souvětí Věta, souvětí
ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

Věta, souvětí

ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a 
předložkami

správně píše slova s předponami a předložkami Předpony, předložky

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodňuje jejich užití

spisovná čeština a běžně využívaná cizí slova, spisovný 
jazyk, nářečí

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s 
podmětem

zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem shoda podnětu s přísudkem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení, školní blog, další mediální aktivity 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
nterpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Školní blog, školní tvůrčí psaní 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Fungování a vliv medií ve společnosti

  Pozn. Výstupy a učivo pokrývající minimální doporučenou úroveň jsou označeny kurzívou. 
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