
I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové 

kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými 

znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznávání. ´ 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a 

Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.  Vzdělávání v 

Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky). 

 

Specifické cíle vzdělávací oblasti: 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního 

společenství  

 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

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

jeho potřeb i prožitku a ke sdělování názoru  



 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci 

interkulturní komunikace  

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

zaměření  

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

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

dalším druhům 

 umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 

Nejčastější formy výuky: 

 Frontální výuka 

 Skupinová práce  

 Práce v párech 

 Individuální 

 

Metody používané při výuce: 

 práci s textem, knihou 

 práce se slovníky 

 pravopisná cvičení 

 diktáty a doplňovačky 



 mluvní cvičení 

 všeobecné rozbory 

 výklad 

 rozhovory 

 prezentace básní a písní (autorské i vlastní) 

 účast v soutěžích a olympiádách 

 využití dostupného tisku  

 využití internetu 

 práce s počítačem (hledání informací) 

 poslechová cvičení 

 využívání TV programů, videa, magnetofonových nahrávek a dalších mediálních pomůcek 

 besedy s rodilými mluvčími 

 dialog a diskuse 

 prvky dramatické výchovy 

 audio-video projekce 

 exkurze 

 návštěvy kulturních akcí 

 spolupráce se školami v zahraničí (dopisování, mailování,…) 

 projektová práce 

 využívání her 



Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v těchto vzdělávacích oborech: 

 

Český jazyk a literatura (1. – 9. ročník) 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou 

důležité i pro úspěšné použití jednotlivých poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užití češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i 

písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní souvislosti jazykového vyjadřování. Vytváří předpoklady k efektivní 

mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních 

situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 

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

specifických složek: komunikační a slohová výchovy, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých 

specifických složek vzájemně prolíná. 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a 

rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky 

posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit 

a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a 

kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat 

a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 

přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné 



intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k 

zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

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

umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k 

takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní 

život. 

Anglický jazyk (1. - 9. ročník) 

Obsahovou náplní Aj je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních, interaktivních a mediačních pomocí 

jazykových prostředků. K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů používaných učebnic a 

komunikačních situací, které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, nadání a potřebám budoucího povolání.  

Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se dorozumět s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých 

tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni.  

Žáci se seznamují s kulturním odkazem a reáliemi cizích zemí, které tímto jazykem hovoří. Úroveň znalosti cizího jazyka vede 

žáky k  pochopení těchto kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. 

Osnovy ŠVP v oblasti cizího jazyka jsou koncipovány jako otevřené a v návaznosti na jazykovou úroveň jednotlivých skupin 

umožňují přizpůsobit (rozšířit příp. zredukovat) obsah učiva v jednotlivých obdobích.  

Žáci začínají s výukou cizího jazyka – Angličtiny v 1. třídě s časovou dotací 1 hodiny týdně, pokračují ve 2. třídě dvouhodinovou 

týdenní časovou dotací a od 3. třídy mají ve všech ročnících tříhodinovou časovou týdenní dotaci. Výuka probíhá většinou v optimálních 

skupinách podle počtu žáků v jednotlivých ročnících. Výuka cizího jazyka je z obsahového hlediska rozdělena na tři období: 

1. stupeň 1. období (1. – 2. třída) 



1. stupeň 2. období (3. – 5. třída) 

2. stupeň 3. období (6. – 9. třída) 

Výuka probíhá v jazykových učebnách a ve kmenových třídách, je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou 

seznamováni také s ostatními dialekty, zejména s americkou angličtinou. V rámci metody CLIL probíhá ve vybraných třídách  

pravidelně výuka v anglickém jazyce, a to ve výtvarné výchově, hudební výchově, tělesné výchově a matematice. 

  

Další cizí jazyk - Německý jazyk -  6. – 9. ročník  

Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vytváří ve výchovně-vzdělávacím procesu 

předpoklady pro úspěšné zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi lidmi v rámci integrované Evropy a světa. Umožňuje žákům 

zvýšit možnosti v jejich osobním životě, zejména s ohledem na jejich další studia a budoucí pracovní uplatnění. Proto je zařazen na 

druhý stupeň pro žáky v celkové dotaci 6 vyučovacích hodin – vyučujeme jej tedy od 6. do 8. ročníku po 2h týdně. 

Učivo v oblasti dalšího cizího jazyka je koncipováno jako otevřené a v návaznosti na jazykovou úroveň jednotlivých skupin 

umožňuje jeho rozšíření či zredukování. Pro zájemce o tento jazyk je také otevřen volitelný předmět Konverzace v německém jazyce, 

který se bude vyučovat v 9. ročníku. 

 

Konverzace v anglickém jazyce – volitelný předmět v 7. – 9. ročníku 

Je vyučována na 2. stupni dle zájmu žáků a možností školy. Je zařazována v rámci volitelného předmětu v 7. – 9. ročníku nebo 

v některém z nich. Obsahovou náplní je zejména nácvik řečových a poslechových dovedností a rozšiřování slovní zásoby. Tematické 

okruhy jsou voleny tak, aby umožnily žákům konverzovat v běžných situacích. Výuka probíhá v jazykové učebně a kromě učebnic jsou 

využívány zejména audio-vizuální pomůcky, časopisy a kopírovaný materiál vztahující se k jednotlivým tématům. 



   



ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. – 2. ročník)

Charakteristika předmětu 

Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a

vytváření  kladného  vztahu  k cizímu  jazyku.  Hodiny  angličtiny  musí  být  v průběhu  celého  roku  prostoupeny  hrami  a  písničkami,

zajímavostmi a poutavými činnostmi pro žáky. K tomu využíváme z receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností

pouze: porozumění obrázku, poslech, opakování slov a krátkých vět, jednoduchá dramatizace, rozhovor.

Výuka navazuje na učivo prvního ročníku a je postupně rozšiřována s ohledem na věk dětí  a na jejich jazykovou vyspělost.

Dosavadní receptivní,  produktivní a interaktivní řečové dovednosti  jsou obohaceny o porozumění známým slovům a jednoduchých

textů, o chápání obsahu a smyslu jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace osob s dostatkem času pro porozumění, o

sestavování jednoduchých sdělení týkajících se situací souvisejících s životem v rodině, škole a nejbližším okolí žáků.

Specifické cíle předmětu

 motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk a probouzet u nich kladný vztah a přístup k anglickému jazyku

 učit se vnímat odlišnost anglického jazyka od mateřského jazyka, napodobovat melodii a rytmus (říkanky, písničky, básničky)

 vést žáka k aktivitě při výuce anglického jazyka a ke schopnosti jednoduše komunikovat a využívat přitom prvních poznaných 

slov a frází 

 seznamovat žáky s významem a využitím angličtiny pro život 

 reagovat na jednoduché pokyny v anglickém jazyce a porozumět jim 

 získávat první poznatky o anglicky mluvících zemích činnostní formou učit žáky základní slovní zásobu používanou v jim 

blízkém životě 



 seznamovat se s pravidly výslovnosti a postupně je používat 

 prostřednictvím názorných forem a ukázek (obrázky, předměty) vytvářet a nacvičovat první krátké rozhovory 

 s pomocí audiovizuální techniky a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě procvičovat základní slovní zásobu, 

gramatiku a zdvořilostní fráze 

 vést žáky ke schopnostem čtení a porozumění krátkých a jednoduchých textů 

Nejčastější formy výuky:

 Práce ve skupinách

 Práce ve dvojicích

 Projektová práce

 Účast v soutěžích

Metody používané při výuce:

 Dramatizace

 Rozhovory

 Využívání didaktických her

 Využití názorných pomůcek

 Prezentace básní, písní, rapů

 Poslechová cvičení

 Využívání mediálních pomůcek



 Práce se slovníky

 Prezentace vlastních výtvorů žáků

 Využití internetu

 Využití dostupného tisku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

 je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 



1. - 2. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák je schopen reagovat na pozdravení

při setkání či loučení

Spojení přídavného a podstatného jména

OSV:

Poznávání ve skupině, utváření vztahů. 

Při tvorbě jednoduchých dialogů se žáci učí komunikaci 

v různých situacích.

VDO:

Vnímání odlišnosti anglického a mateřského jazyka, vytváření

zájmu a kladného vztahu k cizímu jazyku.

MKV:

Získávání prvních poznatků o anglicky mluvících zemích, 

kulturní dědictví. 

Vedeme žáky k toleranci a porozumění jiným národům a 

národnostním menšinám.

EGS:

Seznamujeme žáky s významem a využitím angličtiny pro 

život v Evropské unii i mimo ni. 

 požádá o něco, poděkuje a umí 

specifikovat určitý počet

Nácvik základních číslovek prostřednictvím 

písniček, říkadel a her

 je schopen nejjednodušší formou 

konverzovat s kamarádem – cizincem, 

umí se představit a zeptat na jméno, 

Náhled do problematiky, která bude postupně 

vyučována v následujících obdobích

 rozumí jednoduchým pokynům a 

dovede je plnit

Jednoduché věty a pokyny ve třídě

 čte s porozuměním jednoduchý text Určování odlišných hlásek ve výslovnosti 

anglických slov

Seznamování se s odlišným pravopisem

Seznamování s anglickými hláskami na 

základě názvů barev, značek a čísel

Nacvičujeme správnou výslovnost a čtení 

celých vět na krátkých příbězích



Postupně nacvičujeme čtení fonetického 

přepisu angličtiny
 zpaměti reprodukuje jednoduché 

říkanky, básničky a písničky 

v angličtině

nacvičujeme velmi jednoduché básničky, 

písničky a říkadla (žáci je mohou obměňovat 

s využitím osvojené slovní 

zásoby)



ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. – 5. ročník)

Charakteristika předmětu 

V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují.

Žáci  se  učí  větám rozumět,  číst  je  a opakovat.  Protože jim rozumějí  a znají  některá slovíčka,  začínají  je  obměňovat.   Receptivní,

produktivní a interaktivní řečové dovednosti jsou postupně rozšiřovány o rozlišení grafické a mluvené podoby slova, použití slovníku a

učebnice, psaní gramaticky a formálně správných, jednoduchých písemných sdělení, o schopnost jednoduché konverzace, snaží se číst

s pomocí učitele nahlas texty přiměřeného obsahu.

Prohlubujeme  a  zdokonalujeme  faktické  znalosti  ve  všech  oblastech  –  receptivní  řečové  (poslech  a  čtení  s porozumění),

produktivní řečové (ústní a písemný projev), komunikativní (formulování a vyjadřování myšlenek a názorů v návaznosti na obsah

učiva). Cílem tohoto období je chápání významu znalosti užitého jazyka pro osobní růst žáka a jeho přípravu na budoucí povolání.

Vhodně jsou využívány audiovizuální pomůcky, časopisy, názorné pomůcky, hry, soutěže a jednoduchá dramatizace. 

Specifické cíle předmětu

 pokračovat v motivaci žáků k zájmu o anglický jazyk a probouzet u nich kladný vztah a přístup k anglickému jazyku 

 vést žáky k pochopení významu znalosti anglického jazyka pro osobní život 

 získávat první zkušenosti při práci s PC a internetem 

 prostřednictvím audiovizuálních pomůcek cvičit orientaci ve slyšeném textu proneseném rodilým mluvčím

 i nadále vést žáka k aktivitě při výuce anglického jazyka a ke schopnosti jednoduše komunikovat s využitím poznaných slov a 

frází 

 nacvičovat konverzační celky i mezi více osobami



 reagovat na pokyny v anglickém jazyce, porozumět jim a plnit je 

 získávat další poznatky o anglicky mluvících zemích  

 s pomocí audiovizuální techniky a manuálních činností zahrnutých v pracovním sešitě procvičovat slovní zásobu, gramatiku a 

zdvořilostní fráze

 přednést jednoduchý krátký mluvený projev na dané téma 

 učit zásady tichého čtení a práce s textem 

 procvičovat písemný projev při opisu souvislejšího textu 

 seznamovat s dalšími gramatickými pravidly 

Nejčastější formy výuky:

 Práce ve skupinách

 Práce ve dvojicích

 Individuální studium

 Projektová práce

 Účast v soutěžích

Metody používané při výuce:

 Dramatizace

 Rozhovory

 Využívání didaktických her



 Využití názorných pomůcek

 Prezentace básní, písní, rapů

 Poslechová cvičení

 Využívání mediálních pomůcek

 Práce se slovníky

 Prezentace vlastních výtvorů žáků

 Práce s knihou

 Diskuse nad vybranými články

 Využití internetu

 Využití dostupného tisku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

•  rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální

oporu) -   rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

•  pozdraví a poděkuje 

•  sdělí své jméno a věk 

•  vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) 

•  rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

•  je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 



3. – 5. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák je schopen reagovat na 

jednoduchý text, který dovede 

zpracovat

 na základě známých slov a frází se 

snaží pochopit jednoduché tematické 

celky

 žák je veden k tomu, aby se pokusil 

sestavit gramaticky a formálně správné

písemné nebo ústní sdělení

- spojení zájmena přivlastňovacího a podstatného jména

- užívání některých přivlastňovacích zájmen

- věty tázací – obrácený slovosled

- opakujeme seznamovací fráze, pozdravy a pokyny; učíme další pokyny 

a příkazy, které jsou součástí učebnice a pracovního sešitu

- opakování základních číslovek ve spojení s podstatnými jmény, čtení 

telefonních čísel

- seznamujeme s tvary neurčitého členu a pravidly jeho použití

- vysvětlujeme slovosled ve větě oznamovací a tázací

- používáme v praxi krátké odpovědi kladné i záporné

- začínáme používat zájmena přivlastňovací a některé předložky

- seznamujeme s existenční vazbou there is, there are ve větách podle 

postoje mluvčího

- základní a řadové číslovky, otázky how many a how much

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména ve spojení s označením 

množství

- předložky místa

- předložky času

- základní frekvenční příslovce

OSV:

Poznávání ve skupině, utváření 

vztahů. 

Při tvorbě jednoduchých dialogů 

se žáci učí komunikaci v různých 

situacích.

VDO:

Vnímání odlišnosti anglického a 

mateřského jazyka, vytváření 

zájmu a kladného vztahu k cizímu

jazyku.

MKV:

Získávání prvních poznatků o 

anglicky mluvících zemích, 

kulturní dědictví. 

Vedeme žáky k toleranci a 



- osobní zájmena pádová

- rozkazovací způsob (kladný i záporný)

porozumění jiným národům a 

národnostním menšinám.

EGS:

Seznamujeme žáky s významem a

využitím angličtiny pro život 

v Evropské unii i mimo ni.

 je schopen vyjmenovat anglickou 

abecedu a spelovat

-  nacvičujeme abecedu, kterou aktivně využíváme ve výuce při spelování 

složitějších slovíček a frází

 zeptá se na věk a řekne svůj, umí říci 

co má a nemá rád, je schopen říci své 

telefonní číslo a adresu, případně se na

ně zeptat

 snaží se aktivně podílet na vytváření 

jednoduché konverzace, dokáže se 

představit, pozdravit, rozloučit se a 

poskytnout základní informace

-  vycházíme ze znalostí získaných v prvním období, které průběžně 

opakujeme, navazujeme na zažité stereotypy získané ve druhém  ročníku

 je schopen časovat slovesa to have,to 

be a can a začlenit je do jednoduchých 

vět oznamovacích, tázacích a 

záporných

- používáme slovesa to be, to have a can v jednoduchých oznamovacích, 

tázacích a záporných větách

- sestavujeme otázky se zájmeny who, what, where, whose, haw many a 

how much

 snaží se číst plynule foneticky i 

intonačně správně texty se známou 

slovní zásobou

 žák je schopen komunikovat o 

základních údajích o své osobě a 

případně je schopen využít tyto údaje 

- slovní zásoba – slovesa významová, potraviny, počasí světové strany, 

školní předměty, části dne

užití a výslovnost určitého členu

- dny a měsíce v roce

- nácvik tvorby a čtení dat

- nepravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen



k vyplnění různách formulářů

 reprodukuje ústně i písemně obsah 

odpovídajícího textu nebo konverzace

 žák přednese jednoduché říkanky a 

básničky foneticky a intonačně 

správně

 vyhledává informace v textu a pracuje 

s nimi

 s pomocí pedagoga využívá 

v hodinách anglického jazyka 

dvojjazyčný slovník

- slovní zásoba – slovesa významová, potraviny, počasí světové strany, 

školní předměty, části dne

 je schopen vyčasovat krátkou větu 

v přítomném čase průběhovém

 je schopen používat ve větách 

přítomný čas průběhový

- časování nepravidelného slovesa to be

- časování nepravidelného slovesa to have

- časování základních probíraných sloves

- ustálená spojení s modálním slovesem can

přítomný čas průběhový – věty kladné, záporné, otázky a krátké odpovědi

(kladné i záporné)

- úvod k času přítomnému prostému 



ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu 

V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu

jsou využívány náročnější  metody a formy práce, např. tvorba krátkodobých nebo dlouhodobých, individuálních nebo skupinových

projektů. K tomu využíváme nové zdroje a způsoby poznávání faktů – internet, PC, audiovizuální pomůcky, slovníky (dvojjazyčné, ale i

jednojazyčné), encyklopedie, literatura, sdělovací prostředky). 

Žáky vedeme k aktivnímu využívání získaných vědomostí,  znalostí a dovedností v praktickém životě. Cílem tohoto období je

pochopení praktického významu užití anglického jazyka pro osobní růst žáka a jeho přípravu, jak na studium na vyšších typech škol, tak

na budoucí povolání.

Specifické cíle předmětu

 Prohlubovat zájem žáků o anglický jazyk a jeho praktické využití 

 Aktivně využívat dosavadní znalosti anglického jazyka z předcházejícího období 

 Na konkrétních případech vysvětlovat žákům význam znalosti anglického jazyka pro osobní život 

 Prostřednictvím anglického jazyka motivovat žáky pro výběr budoucího povolání 

 Prakticky pracovat s PC a internetem

 Orientovat se v přiměřených textech a pracovat s nimi, umět najít informace, odpovědi na otázky, obměňovat věty, sestavovat

texty podle pokynů učitele



 Prostřednictvím audiovizuálních pomůcek zdokonalovat orientaci ve slyšeném textu proneseném rodilým mluvčím Zaměřit  se

více na využití angličtiny v praxi (orientovat se ve slovnících, literatuře, jízdních řádech, jídelních lístcích, tisku, apod.)

 Zpracovávat základní témata formou projektů 

 Rozšiřovat slovní zásobu žáků 

 Nacvičovat konverzační celky mezi dvěma a více osobami s možností prezentace před spolužáky 

 Porovnávat život v naší republice s vybranými anglicky mluvícími zeměmi

Nejčastější formy výuky:

 Práce ve skupinách

 Práce ve dvojicích

 Individuální studium

 Projektová práce

 Účast v soutěžích

 Exkurze, poznávací zájezdy

 Spolupráce se školami v zahraničí dle možností

Metody používané při výuce:

 Dramatizace

 Rozhovory



 Využívání didaktických her

 Využití názorných pomůcek

 Prezentace básní, písní, rapů

 Poslechová cvičení

 Využívání mediálních pomůcek

 Práce se slovníky

 Prezentace vlastních výtvorů žáků

 Práce s knihou

 Diskuse nad vybranými články

 Využití internetu

 Využití dostupného tisku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 

• rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

• odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) 

• reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 



6. - 9. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 žák je schopen reagovat na text (v různých

formách), který dovede zpracovat

 žák je schopen jednoduše vyjádřit svůj 

názor, zážitky, přání

 vyhledává informace v textu a pracuje 

s nimi

 reprodukuje ústně i písemně obsah 

odpovídajícího textu nebo konverzace

 žák je schopen prostřednictvím přidělené 

role řešit úkoly ve skupině

Vycházíme ze znalostí získaných 

v předcházejících obdobích, které průběžně 

opakujeme

Pořádek slov a větných členů ve větě

Časová souslednost

Krátké kladné a záporné odpovědi

Some, any, much, many

Modální slovesa (vysvětlení a použití)

Slovní zásoba k daným tématům

OSV:

Verbální i neverbální 

komunikace

Rozvíjí a podporuje 

komunikativní, formulační, 

argumentační, dialogické a 

prezentační schopnosti a 

dovednosti žáků.

Sociální rozvoj – 

rozdělování rolí ve 

skupinách, dobré vztahy 

mezi spolužáky a pedagogy,

mezi spolužáky navzájem, 

dovednost komunikace 

v různých situacích.

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Mediální výchova

Zeměpis

Občanská výchova

Informatika

 na základě známých slov a frází chápe 

jednoduché tematické celky

 snaží se číst plynule foneticky i intonačně 

správně texty 

 žák přednese text foneticky a intonačně 

správně

Procvičování množného čísla (včetně 

nepravidelností)

Ctení a zápis velkých čísel, desetinných čísel, 

zlomků

Krátké kladné a záporné odpovědi

Slovní zásoba k daným tématům



VDO:

Výchova k vlastenectví 

formou mezinárodních 

projektů

Prohlubujeme vědomosti 

žáků o kulturním odkazu 

našich předků a předků 

anglicky mluvících zemí

Diskuse nad vybranými 

články z učebnic či tisku

EGS:

Diskutujeme se žáky o 

významu a využití 

angličtiny pro život 

v evropské unii i mimo ni

V oblasti postojů 

pomáháme překonávat 

stereotypy a předsudky

Poznání a pochopení života 

a díla významných 

Evropanů 

MKV:

Uplatňujeme principy 

Cizí jazyky

 s pomocí pedagoga využívá v hodinách 

anglického jazyka různé slovníky

Slovní zásoba k daným tématům (učebnice, 

potřeba žáků, kulturní tradice anglicky mluvících

zemí)

 žák je schopen jednoduše komunikovat 

v reálných životních situacích, v rodině, 

škole a o prázdninách

 žák je schopen odhadnout význam 

neznámých slov ze souvislostí

 žák se snaží pohotově využívat jazyk 

v komunikativních situacích, například při 

pobytu v zahraničí nebo při komunikaci 

s rodilým mluvčím

 žák je schopen komunikovat o své osobě a

případně je schopen využít tyto údaje 

k vyplnění různách formulářů

 aktivně se podílí na konverzaci, dokáže se 

představit, pozdravit, rozloučit se a 

poskytnout základní informace

Some, any, much, many

Datumy, hodiny

Slovní zásoba k daným tématům (učebnice, 

potřeba žáků, kulturní tradice anglicky mluvících

zemí)

Reálie anglicky mluvících zemí

Základní seznámení s kulturním odkazem Velké 

Británie a USA

orientace ve městě, určení směru

 žák je veden k tomu, aby sestavil 

gramaticky a formálně správné písemné 

nebo ústní sdělení

Pořádek slov a větných členů ve větě

Časová souslednost

Číslovky základní, řadové, neurčité, telefonní 

čísla



Členy určité, neurčité a jejich použití

Zájmena ukazovací v jednotném i množném 

čísle

Zájmena přivlastňovací

Stupňování přídavných jmen krátkých i 

dlouhých (2. i 3. stupeň)

Záporná zájmena

Tvorba příslovcí

Rozdíl mezi will a shall

Vazba „Would like“ příp. „´d like“

Spojky větné

Samostatné tvary přivlastňovacích zájmen

Příčestí trpné

Podmiňovací způsob 1. a 2.

Předložky

Zájmena zvratná

Vztažné věty se zájmeny

Rozkazovací způsob

Nepřímá řeč

soužití s minoritami

Dle možností 

spolupracujeme se školami 

v zahraničí

Vedeme žáky k objektivitě a

toleranci k odlišným 

kulturám

ENV:

Pochopení komplexnosti a 

složitosti vztahu člověka a 

životního prostředí

MDV:

Učíme žáky využívat média

jako zdroj informací, učení, 

zábavy i vyplnění volného 

času

Vedeme žáky k tomu, aby 

přispívali do školního nebo 

lokálního časopisu

Seznamujeme žáky 

s poznatky a dovednostmi 

týkající se mediální 

 umí sestavit jednoduchý text pohledu, 

dopisu, e-mailu nebo krátkého přání

Vazba there is, there are ve větách podle postoje 

mluvčího

Krátké kladné a záporné odpovědi

Slovní zásoba k daným tématům

Pořádek slov a větných členů ve větě



Časová souslednost komunikace a práce s médii

 je schopen vyčasovat krátkou větu 

v probraných časech

 je schopen tyto časy používat ve větách 

Opakování přítomného času průběhového

Časování sloves to be, to have, can

Přítomný čas prostý ve všech tvarech

Časování kladné, záporné a tázací věty 

obsahující sloveso must

Minulý čas ve větě oznamovací, tázací a záporné

Minulý čas slovesa být

Minulý čas pravidelných sloves

Tvary nepravidelných sloves

Příčestí přítomné

Budoucí čas vyjádřený opisem (to be going to)

Opisný tvar slovesa muset (have to)

Opakování časů probíraných v předcházejících 

ročnících

Minulý čas průběhový (oznamovací, tázací, 

záporný a krátké odpovědi)

Budoucí čas prostý (oznamovací, tázací, záporný

a kladné odpovědi)

Opakování nepravidelných sloves

Předpřítomný čas (oznamovací, tázací, záporný a

krátké odpovědi)

Seznámení s předpřítomným časem průběhovým

seznámení s předminulým časem





ČESKÝ JAZYK – I. období (1. – 3. ročník)

Charakteristika předmětu 

Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. – 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro 

žáky prvotní vědomostí a dovedností a tvoří základní prvek pro rozvoj další výuky. V návaznosti na tyto prvky si žáci v prvním, druhém 

a třetím ročníku osvojují základní pravopisné jevy a poznávají jazykový systém. Důležitou složkou učiva je také dovednost žáků vhodně 

užívat jazykových prostředků a výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky. Nezbytnou součástí výuky v prvním období jsou základy 

práce s literárním textem. Žáci se učí rozvíjet čtenářské dovednosti a návyky, jež jsou nezbytnou součástí výuky v navazujících ročnících.

Specifické cíle předmětu:

 Žák rozumí spisovné řeči mluvené, čtené i psané

 Žák se vyjadřuje srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřuje jen v jednoduchých větách

 Žák čte správně a s porozuměním textu přiměřené délkou i obsahem

 Žák zná příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací

 Žák čte s porozuměním jednoduché naučné texty, pokouší se vyjádřit jejich myšlenky

 Žák vnímá krásu a bohatost mateřského jazyka

 Žák si vytváří vztah k literatuře 

 Žák uplatňuje svou schopnost vyjadřovat i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích předmětech



Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka 

 Práce ve dvojicích 

 Skupinová práce 

 Individuální 

Metody používané při výuce:

 Dialog 

 Dramatizace 

 Brainstorming 

 Práce s textem 

 Didaktické hry 

 Kooperace 

 Práce s pracovním listem 

 Návštěvy kulturních akcí

 Exkurze

 Mluvní cvičení

 Diktát a pravopisná cvičení



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. OBDOBÍ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA:

 Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

 Žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

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

 Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

 Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

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

 Žák píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

 Žák seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  čte s porozuměním jednoduché texty  



•  rozumí pokynům přiměřené složitosti 

•  dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

•  zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

•  spojuje písmena a slabiky 

•  převádí slova z mluvené do psané podoby 

•  dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

• opisuje a přepisuje krátké věty  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA:

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

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

textu slova příbuzná

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

 Žák rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

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

 Žák spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

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



 Žák odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ů/ú,

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

místních pojmenování

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 

•  rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  

•  tvoří slabiky 

•  rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

• píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA: 

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

 Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu

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

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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

• pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 

• reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost 

•



1. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 Žák skládá a rozkládá slova podle sluchu

 Žák poznává jednotlivá písmena ve vztahu k 

jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo 

tiskací a psací

 Žák skládá a čte všechny druhy slabik

 Žák skládá a čte všechny druhy slov

 Žák respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru

 Žák pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost

 Žák plynule čte slova ve větách, rozlišuje je 

sluchem i zrakem

 Žák správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově

a hlásky ve slabice

 Žák používá znaménka ve slovech i větách

 Žák čte správně dlouhé a krátké samohlásky

Čtení a literární výchova:

 rozvoj fonetického sluchu, 

sluchová syntéza, analýza

 písmena malá, velká, tiskací, 

psací

 slabiky otevřené, zavřené, 

trojpísmenné

 slova - čtení otevření slabik ve 

slovech, čtení zavřených slabik 

na konci slov, slova se 

skupinou dvou souhlásek, čtení 

slov se slabikotvornými 

souhláskami, slova s písmenem

ě, se skupinami di, ti, ni a se 

shluky souhlásek

 hlasité čtení jednoduchých vět 

se správnou intonací

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Matematika

Prvouka

Tělesná výchova

Pracovní činnosti



 Žák správně odpovídá na kontrolní otázky

 Žák rozpozná členění textů

 Žák naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví 

podle obrázkové osnovy, dramatizuje

 Žák recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla

 Žák využitím dramatizace získá dovednosti v 

tomto směru, popisuje své zážitky

 Žák porozumí mluveným pokynům přiměřené 

složitosti

 Žák v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči

 uspořádání slov ve větě

 interpunkční znaménka

 délka samohlásek

 porozumění předčteným            

větám

 nadpis, článek, řádek, odstavec

 poslech, vyprávění, 

dramatizace

 recitace

 prosba, poděkování, omluva, 

blahopřání, pozdrav, oslovení

Multikulturalita

ENV:

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního

prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Vnímání mediálních sdělení

VDO:

Respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru

EGS:

Rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný

věk

 Žák uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení 

těla, držení psacího náčiní

 Žák píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky

 Žák rozlišuje písmo psací a tiskací

 Žák píše správné tvary písmen, spojuje písmena

a slabiky, píše interpunkční znaménka

 Žák dodržuje správné pořadí písmen, píše podle

diktátu slova a jednoduché věty

 Žák píše velká písmena u vlastních jmen osob a

na počátku věty

 Žák dodržuje úhlednost písma a zachovává 

Psaní:

 příprava na psaní

 psaní prvků písmen a číslic

 písmo psací a tiskací

 psaní - písmeno, slabika, slovo

 diktát slov, jednoduchých vět

 velké počáteční písmeno u 

vlastních jmen osob a prvního 

slova věty



hygienické a pracovní návyky



2. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 Žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké 

souvislé projevy, píše jednoduché věty 

 Žák rozlišuje věty oznamovací, tázací, 

rozkazovací a přací

 Žák řadí věty podle děje

 Žák určí nadřazenost a podřazenost slov

 Žák řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl

 Žák rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a 

dlouhých samohlásek, psaní i/y po měkkých a 

tvrdých souhláskách

 Žák vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, 

řadí slova podle abecedy

 Žák zdůvodňuje a správně píše znělé a                 

neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b - p, d

-t, ď - ť, z - s, ž - š, v - f, h – ch

 Žák význam dělení slova na konci řádku

 Žák aplikuje v praxi výslovnost a psaní                

slov se skupinami dě, tě,  ně,  bě, pě, vě, mě

Mluvnice:

 věta jednoduchá, souvětí

 druhy vět

 pořadí vět v textu

 věta,   slovo - slovo            

souřadné, nadřazené, 

podřazené

 pořádek slov ve větě

 slovo, slabika, hláska, 

písmeno, rozdělení hlásek

 tvrdé a měkké slabiky – 

jejich pravopis

 abeceda

 znělé a neznělé souhlásky 

na konci a uvnitř slov

 význam slabiky pro dělení 

slov

 písmeno ě ve slovech

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Výtvarná výchova 

Hudební výchova

Matematika

Prvouka

Tělesná výchova

Pracovní činnosti



 Žák seznámí se s názvy slovních druhů, poznává 

podstatná jména, slovesa a předložky v textu

 Žák rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje 

pravopis vlastních jmen osob a zvířat

 slovní druhy: podstatná 

jména, slovesa, předložky

 vlastní jména osob a zvířat

ENV:

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního

prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Vnímání mediálních sdělení

VDO:

Respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru

EGS:

Rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný

věk

 Žák užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování

 Žák dodržuje, posloupnost děje na základě 

pozorování

 Žák pojmenuje předměty a jejich vlastnosti

Sloh:

 základní formy 

společenského styku

 děj – základ vypravování

 jednoduchý popis
 Žák přechází k plynulému čtení textu bez 

slabikování

 Žák čte s porozuměním nahlas i potichu

 Žák umí naslouchat u textu

 Žák spojuje obsah textu s ilustrací

 Žák vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy

 Žák recituje básně

 Žák čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, 

vypráví o nich

Čtení a literární výchova:

 plynulé čtení jednoduchých 

textů

 slovní přízvuk

 čtení hlasité a tiché

 soustředěný poslech 

čtených textů, poezie, prózy

 text a ilustrace

 vyprávění, dramatizace 

pohádek a povídek

 báseň, verš, rým

 individuální četba
 Žák píše písmena a číslice podle normy psaní

 Žák správně spojuje písmena a slabiky

 Žák používá znaménka ve slovech i větách 

Psaní:

 tvary písmen abecedy

 spojování písmen, slabik



 Žák opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá 

velká písmena ve slovech i ve větě

 umísťování diakritických 

znamének

 opis, přepis



3. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 Žák určí věty a souvětí

 Žák spojuje věty, doplňuje souvětí

 Žák vyhledává je ve větě jednoduché

 Žák třídí slova podle významu, vyhledává 

slova souznačná a protikladná

 Žák rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik

 Žák vyslovuje slova se správným přízvukem

 Žák pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá

vědomosti v praktických cvičeních

 Žák určí ve větě podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky

 Žák skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo 

jednotné a množné, rody 

 Žák uvědoměle praktikuje pravopis, psaní jmen 

měst, vesnic, hor, řek

 Žák určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa ve 

všech časech

Mluvnice:

 věta jednoduchá a souvětí a 

její stavba

 základní skladební dvojice

 nauka o slově - slovo a 

skutečnost, synonyma, 

opozita, slova příbuzná

 hláskosloví, stavba slova

 vyjmenovaná slova po b, 1, 

m, p, s, v, z

 slovní druhy - ohebné, 

neohebné

 podstatná jména

 slovesa - pojmenováni         

děje, tvary sloves, časování

OSV:

Rozvoj schopností poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická etika

Kooperace a kompetice

MKV:

Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Výtvarná výchova 

Hudební výchova

Matematika

Prvouka

Tělesná výchova

Pracovní činnosti



ENV:

Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního

prostředí

Vztah člověka k prostředí

MDV:

Vnímání mediálních sdělení

VDO

Respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru

VMEGS

Rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný

věk

 Žák procvičuje slovosled, vybírá vhodné 

prostředky

 Žák sestaví nadpis a člení projev, pojmenovává 

předměty a děje

 Žák tvoří otázky, vypravuje podle obrázků

 Žák popisuje ústně i písemně jednoduché 

předměty a činnosti

 Žák je schopen využít jednoduchou osnovu

 Žák požádá o informaci, podá stručné informace 

(i telefonicky), uvítá návštěvu a rozloučí se, 

sděluje přání, pozdravy, píše pohlednice, dopis

Sloh:

 stylizace a kompozice

 jazykové prostředky

 členění jazykového projevu,

souvislé jazykové projevy

 otázky a odpovědi

 vypravování, popis

 osnova

 společenský styk a jeho 

formy

 Žák čte plynule vety a souvětí, členi text

 Žák čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá

čtenářské dovednosti

 Žák chápe četbu jako zdroj informací

 Žák vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, 

domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje 

k přečtenému

 Žák orientuje se v textu dětských knih, 

charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své 

postoje ke knize

 Žák se seznamuje s poezií, prózou, divadlem, 

Čtení a literární výchova:

 plynulé čtení, členění textu 

 rychlé čtení, tiché a hlasité

 četba jako zdroj poznatku o 

přírodě současnosti a 

minulosti

 práce s literárním textem

 besedy o knihách, základy 

literatury



literaturou uměleckou a dětskou, výtvarným 

doprovodem i ilustracemi, odstraňuje nedostatky

 Žák píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle, 

provádí kontrolu vlastního projevu

 Žák napíše krátký dopis, adresu, vyplní lístek, 

telegram

Psaní:

 upevňování správných tvarů

písmen

 úprava zápisu, kontrola 

vlastního projevu

 dopis, adresa, vyplňováni 

formulářů



ČESKÝ JAZYK - II. období (4. – 5. ročník)

Charakteristika předmětu

Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a

rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky

posoudit jeho obsah.

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

poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem

jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí

se vnímat jejich specifické znaky a vytvářet si  vlastní názory na přečtené dílo. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti.

Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky.

Specifické cíle předmětu

 chápání  jazyka  jako  svébytného  historického  jevu,  v  němž  se  odráží  historický  a  kulturní  vývoj  národa,  a  tedy  jako

důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního

bohatství

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

vyjádření jeho potřeb i



 prožitku a ke sdělování názoru 

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v

rámci interkulturní komunikace 

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

různého zaměření 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

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

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

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka 

 Práce ve dvojicích 

 Skupinová práce 

 Individuální 

Metody používané při výuce:

 práce s textem, knihou

 pravopisná cvičení

 opis, přepis

 diktáty a doplňovací cvičení



 mluvní cvičení

 výklad

 dialog

 diskuse

 dramatizace

 poslech

 návštěvy kulturních akcí

 exkurze

 práce ve skupinách

 samostatná práce

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 2. OBDOBÍ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA:

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

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

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

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



- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

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

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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

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

•  má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 

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

•  popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  

•  opisuje a přepisuje jednoduché texty  

•  píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 

•  píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 

• ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA:

 -    porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

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

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

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

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



- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  pozná podstatná jména a slovesa 

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

• rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik - určuje samohlásky a souhlásky - seřadí 

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

a neznělé souhlásky 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

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

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  dramatizuje jednoduchý příběh 

•  vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek 

•  čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 

•  určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 



•  rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného - ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu 

•

4. ročník – 

Jazyková výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák rozkládá slovo na slabiky 

 umí rozlišovat hlásky a správně je 

používá

Nauka o slově - hlásková podoba slova, 

samohlásky a souhlásky, slabika, hláska, 

písmeno, abeceda

OSV:

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Opravuje svou nesprávnou nebo

nedbalou výslovnost

MKV:

Respektuje základní komunikační pravidla ve skupině 

s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

MDV:

Pracuje s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat mediální text

VDO:

 žák užívá různé podoby slova, 

rozlišuje slova podle významu, rozpozná 

slova spisovná a nespisovná, poznává slova

citově zabarvená

Význam slova – slov s citovým zabarvením, 

slova jednoznačná, mnohoznačná, slova 

spisovná a nespisovná

 rozlišuje ve slově část předponovou, 

příponovou a kořen slova

 podle kořene slova rozeznává slova 

příbuzná

 rozpoznává předpony a předložky, 

ovládá pravopis jejich psaní

Stavba slova - kořen, předpona a přípona, 

slova příbuzná

předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově 

stejné předložky předpony vz-, roz-, bez- a 

předložka bez předpony ob-, v-, vy/vý-



Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru uvědoměle používá i/y po obojetných 

souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných 

a příbuzných slov

Vyjmenovaná slova - po b, 1, m, p, s, v, z

 poznává slovní druhy

 rozeznává slovní druhy ohebné a 

neohebné a odůvodňuje jejich zařazení 

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, 

předložky, spojky, částice a citoslovce slovní 

druhy ohebné, neohebné

 skloňuje podstatná jména a zařazuje je 

k náležitým vzorům

Podstatná jména - vzory podstatných jmen – 

skloňování podstatných jmen rodu středního 

(město, moře, kuře, stavení), ženského (žena, 

růže, píseň, kost) a mužského (pán, hlad, muž,

stroj)

 vyhledává infinitiv v textu 

 určuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa

Slovesa - infinitiv sloves, slovesa zvratná, 

slovesné tvary jednoduché a složené, 

časování sloves

 určuje podmět a přísudek 

 uvědoměle volí a píše i/y v příčestí 

minulém

Stavba věty jednoduché - podmět a přísudek,

shoda podmětu s přísudkem

 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

 spojuje jednoduché věty v souvětí 

spojovacími výrazy

Souvětí – počet vět, větný vzorec, jednoduché

spojovací výrazy



4. ročník – 

Komunikační a 

slohová výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 užívá vhodných jazykových prostředků

 sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text 

na odstavce

Stylizace a kompozice

Členění projevu - osnova, nadpis, odstavce OSV:

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Vytváří krátký mluvený nebo písemný projev

MKV:

V rozhovoru uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých

MDV:

Pracuje s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat mediální sdělení

VDO:

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

 dodržuje následnost dějové složky Vypravování

užívá vhodné jazykové prostředky Popis – osoby, věci, děje

 sestavuje oznámení, telefonuje, píše dopis 

a užívá adresu

Formy společenského styku – rozhovor, 

oznámení, blahopřání, dopis



4. ročník – 

Literární výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 čte správně, uvědoměle, plynule a 

dostatečně rychle, přirozeně intonuje, 

používá správný přízvuk slovní i větný, 

člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlas

Rozvoj techniky čtení

OSV:

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Volně reprodukuje text podle svých schopností

MKV:

Rozvíjí schopnost poznávat odlišnosti jiných 

národnostních, etnických a sociálních skupin

MDV:

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního záměru

ENV:

Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 

zapamatuje si z něj podstatná fakta

VDO:

 vyhledává informace v učebnicích, 

encyklopediích a slovnících, využívá 

poznatků z četby v další školní činnosti

 čte různé typy textů

Práce s informačními zdroji

Čtení textů uměleckých a populárně naučných

 žák čte s porozuměním delší texty

 reprodukuje obsah těchto textů

 vyjadřuje své pocity z četby

Tiché čtení s porozuměním

 žák hovoří o své četbě, o knihách, 

ilustracích, o svých názorech na četbu

 domýšlí lit. příběhy

 dramatizuje

Tvořivá práce s literárním textem, práce s dětskou knihou

 žák si vybírá četbu podle svých zájmů, o 

četbě si vede záznamy ve čtenářském 

deníku

Výběr četby podle osobního zájmu



 využívá knihovnu Rozvíjí smysl pro spravedlnost a podněcuje 

spravedlivé prostředí ve třídě

EGS:

Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury 

v evropském a globálním kontextu,nacházet 

společné znaky a odlišnosti

 navštěvuje divadelní a filmová 

představení, beseduje o nich

Divadelní a filmová představení

 žák rozumí základním literárním 

pojmům poezie a próza a dokáže je rozlišit 

na konkrétních textech

Základy literatury – poezie, lyrika, epika, rytmus, próza 

(pověst, povídka)



5. ročník – 

Jazyková výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák si průběžně osvojuje jazyk jako 

nástroj dorozumívání

Mateřský jazyk - prostředek dorozumívaní OSV:

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Vede správně dialog

MKV:

Respektuje základní komunikační pravidla ve skupině 

s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

MDV:

Na základě vlastních zážitků tvoří mluvený projev

Kontroluje vlastní písemný projev

VDO:

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

EGS:

Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 

pro daný věk

 určuje kořen, předponu a příponu 

 vyznačuje slovotvorné základy, vysvětluje, 

jak byla slova odvozena

 v pravopise užívá správné koncovky

 doplňuje předpony a přípony podle smyslu

 získává dovednosti užívat v praxi skupiny 

bě - bje, vě - vje, pě, mě – mně

Stavba slova - odvozování slov předponami 

a příponami

Části slova

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo

přípony a kořene - skupiny bě - bje, vě - vje, 

pě, mě – mně, zdvojené souhlásky – 

předpony s, z, vz 

Přídavná jména odvozená od podstatných 

jmen, zakončená na – ský,    -ští

Předložky s, z
 žák na základě znalostí dělení slov 

rozděluje správně slova na konci řádků

Dělení slov na konci řádků

 používá vyjmenovaná slova v praktických Pravopis i/y po obojetných souhláskách 

(mimo koncovku)



cvičeních

 ovládá pravopis vlastních jmen států, 

ulic, zeměpisných názvů

Vlastní jména - víceslovné názvy států, 

jména národností, názvy uměleckých děl, 

novin a časopisů

 osvojuje si užívání a určovaní slovních

druhů

 určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje 

podle vzoru

 rozpozná druhy přídavných jmen a 

správně je skloňuje

 určuje mluvnické kategorie u sloves

 vštěpuje si do paměti správné tvary 

podmiňovacího způsobu

 nahrazuje podstatná jména zájmeny a 

vyhledává je v textu

Tvarosloví - slovní druhy

Mluvnické kategorie podstatných jmen

Přídavná jména – druhy, skloňování

Slovesa – mluvnické kategorie, podmiňovací 

způsob

Zájmena – druhy, skloňování

Číslovky – druhy, skloňování

 určuje základní větné členy, 

 vyhledává rozvíjející skladební dvojice

 rozlišuje různé podměty a přísudky

 užívá několikanásobných podmětů a 

přísudků ve větách

 píše správně i/y v koncovkách příčestí 

minulého

 určuje věty jednoduché, spojuje věty 

Skladba - základní a rozvíjející větné členy

Podmět - vyjádřený a nevyjádřený, holý, 

rozvitý a několikanásobný

Přísudek - slovesný, holý, rozvitý, 

několikanásobný, 

Shoda přísudku s podmětem 

Věta jednoduchá a souvětí

Přívlastek



v souvětí

 užívá vhodných spojovacích výrazů

 osvojuje si psaní věty uvozovací, užívá 

interpunkci v přímé řeči

Přímá řeč a nepřímá řeč



5. ročník – 

Komunikační a 

slohová výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 sestavuje osnovu textů Reprodukce jednoduchých textů

OSV:

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Vede správně dialog

MDV:

Práce s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat mediální sdělení

ENV:

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

VDO:

Rozvíjí smysl pro spravedlnost a podněcuje spravedlivé 

prostředí ve třídě

 procvičuje dovednosti vypravovat Vypravování

 píše vlastní popisy Popis předmětu, děje, pracovního postupu

 píše dopis a člení ho

 používá tiskopisy

Dopis

Tiskopisy – poštovní poukázky, průvodky, 

podací lístky

 kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo

školu

Vyjadřování v běžných komunikačních 

situacích



5. ročník – 

Literární výchova
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák čte plynule, s porozuměním, 

nahlas i potichu přiměřeně náročné texty, 

vyjádří své pocity z přečteného textu a 

názory na něj 

 čte procítěně s prvky uměleckého 

přednesu

 předčítá texty, recituje básně, 

vyhledává a vymýšlí rýmy

 vede si čtenářský deník

Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných 

textů

Čtení s prvky uměleckého přednesu

Předčítání textu, recitace - rým, verš, sloka

Čtení s porozuměním - volná reprodukce 

přečteného textu

OSV:

Vede správně dialog

MKV:

Poznávání vlastního kulturního zakotvení i jiných kultur

MDV:

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru

ENV:

Rozvíjí dovednost komunikovat o problémech životního 

prostředí 

Ochrana přírody a kulturních památek  

VDO:

Rozvíjí smysl pro spravedlnost a podněcuje spravedlivé 

prostředí ve třídě

 rozumí přiměřeně složitému sdělení, 

rozlišuje podstatné od méně podstatného, 

zapamatuje si jeho smysl a reprodukuje ho

 tvoří literární text na dané téma

 dramatizuje

Tvorba vlastních textů

Dramatizace, scénky

Besedy o knihách

 navštěvuje divadelní a filmová 

představení

Divadelní a filmová představení

 orientuje se v dětské literatuře, 

zaujímá postoj k literárním postavám, 

Základy literatury - poezie (lyrika, epika, 

přenášení významů, přirovnání) a próza (čas a



pozná záměr autora a hlavní myšlenku a 

porovnává ilustrace různých výtvarníků

 při jednoduché analýze literárních 

textů používá elementární literární pojmy

prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč), 

autor, ilustrátor, postavy

 orientuje se v odborných textech, 

včetně tabulek a grafů, využívá různých 

zdrojů informací, slovníky, encyklopedie, 

katalogy, internet

Práce s informačními zdroji



ČESKÝ JAZYK - III. období (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu

Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 4 nebo 5 hodin týdně. Dělí se na tři rovnocenné složky: mluvnici,

sloh a literaturu. Obvykle 2 (resp. 3) hodiny věnujeme mluvnici, 1 slohu a 1 literatuře.

Navazujeme na dovednosti a znalosti žáků z 1. stupně. Hlavním cílem výuky českého jazyka na 2. stupni je rozvíjet u žáků schopnost

vnímavě, aktivně číst, rozumět přečtenému textu, orientovat se v něm, přemýšlet o něm a zároveň sám smysluplný a gramaticky správný

text tvořit.

V mluvnici  dáváme hlavní  důraz  na  pravopis  a  větnou skladbu,  ve slohu na  tvorbu jednoduchých,  v praxi  využitelných textů a

v literatuře  na  vnímavou  četbu  a  seznamování  s nejvýznamnějšími  českými  i  světovými  autory  a  díly.  Díky  tomu,  že  v hodinách

pracujeme s množstvím rozličných textů s širokou škálou témat, má náš předmět vztahy s mnoha jinými předměty.

Úroveň  znalostí  a  dovedností  žáků  průběžně  kontrolujeme  jak  ústně,  tak  písemnou  formou.  V průběhu  celého  školního  roku

pravidelně zařazujeme domácí úkoly. Třikrát za každé pololetí píšeme kontrolní diktát, dvakrát kontrolní gramatickou práci, jedenkrát

slohovou práci a několik testů či zkoušení z literatury.

Specifické cíle předmětu:

 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané

 vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách

 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem

 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 

 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky

 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka

 při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o

četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů 



 svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v dalších vyučovacích předmětech

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka 

 Práce ve dvojicích 

 Skupinová práce 

 Individuální 

Metody používané při výuce:

 Dialog 

 Práce s textem, knihou 

 Mluvní cvičení

 diktáty a doplňovačky 

 pravopisná cvičení

 všeobecné rozbory

 výklad

 dialog a diskuse

Podle situace, učiva, charakteru třídy a aktuálních možností zařazujeme také:

 prvky dramatické výchovy

 audio-video projekce

 exkurze

 návštěvy kulturních akcí

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 



•  čte plynule s porozuměním; reprodukuje text 

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

• 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 

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

•  rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

•  rozezná větu jednoduchou od souvětí 

•  správně píše slova s předponami a předložkami 

•  ovládá pravopis vyjmenovaných slov  

• zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 

•  ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení 

•  rozezná základní literární druhy a žánry 

• dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře 

6. ročník – Jazyková výchova

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY



   Žák:

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu umí používat jazykové příručky

 rozlišuje jednotlivé části slova 

 rozpoznává a vytváří slova příbuzná

Nauka o jazyce:Spisovný jazyk, obecná čeština, 

nářečí, jazykové příručky

Nauka o tvoření slov: Stavba slova, slova 

příbuzná

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Opravuje svou nesprávnou 

nebo nedbalou výslovnost

MKV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla ve 

skupině s příslušníky 

odlišných sociokulturních 

skupin

MDV:

Pracuje s informačními 

zdroji

Učí se kriticky posuzovat 

mediální text

VDO:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

 zvládá pravopis slovotvorný Hláskosloví: Skupiny souhlásek, jejich 

výslovnost,

 pravopis

- bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

- předpony s-, z-, vz-

- zdvojené souhlásky

 správně třídí slovní druhy a umí je blíže

  určit

 dokáže určit mluvnické kategorie

 zvládá morfologický a syntaktický

   pravopis 

Slovní druhy: 

Opakování a prohloubení učiva

Podstatná jména - mluv. kategorie, pravopis, 

druhy

Přídavná jména - druhy, skloňování, stupňování, 

                     pravopis 

Zájmena – druhy, skloňování (JÁ, ONA), 

pravopis

Číslovky – druhy, skloňování, pravopis (DVA, 

OBA)

Slovesa – mluv. kategorie, slovesný způsob

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí Prohloubení učiva o shodě přísudku s podmětem

Skladba

Seznámení s     rozvíjejícími větnými členy



6. ročník – Slohová a komunikační výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

  snaží se zřetelně vyslovovat a opravovat svou 

nesprávnou výslovnost

  volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči

v různých situacích

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

i písemný projev

 je veden k sebekontrole vlastního projevu

 snaží se vytvořit osnovu podle dějové 

posloupnosti

 na základě osnovy vytváří příběh

 učí se rozlišovat podstatné a okrajové informace, 

zaznamenává je

 snaží se správně po stránce obsahové a formální 

vytvořit jednoduché slohové útvary

 seznamuje se základními tiskopisy  

Vypravování

Jednoduchá osnova

Výpisky

Popis

Jednoduchý popis pracovního postupu

Dopis

Oznámení, pozvánka

Tiskopisy

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev

MKV:

V rozhovoru uplatňuje svá 

práva a respektuje práva 

druhých

MDV:

Pracuje s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat 

mediální sdělení

VDO:

Na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev

Naukové předměty

(Př, Z, D…)

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova 



6. ročník – Literární výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 rozumí lit. pojmům: pohádka, báje, pověst, 

bajka

 čte s porozuměním

 interpretuje čtený text

 vyjadřuje své dojmy z četby

 pracuje s literárním textem dle pokynů 

učitele

 snaží se správně po stránce obsahové a 

formální vytvořit jednoduché slohové útvary

 seznamuje se základními tiskopisy  

Pohádky – ústní lidová slovesnost, moderní 

pohádky

Báje a mýty – antické a jiné

Pověsti – pověsti různých regionů, Prahy, 

tajuplné příběhy

Bajky – Ezop, La Fontaine, Krylov

Literatura s     dětským hrdinou   - česká i 

světová dle výběru žáků

OSV:

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu

Volně reprodukuje text podle 

svých schopností

MKV:

Rozvíjí schopnost poznávat 

odlišnosti jiných 

národnostních, etnických a 

sociálních skupin

MDV:

Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo podle

svého komunikačního 

záměru

ENV:

Reprodukuje obsah 

přiměřeně složitého sdělení a

zapamatuje si z něj podstatná

fakta

Dějepis 

Český jazyk

Občanská výchova



VDO:

Rozvíjí smysl pro 

spravedlnost a podněcuje 

spravedlivé prostředí ve třídě



7. ročník – Jazyková výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák:   

 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, 

zdůvodní jejich užití 

 samostatně pracuje s jazykovými příručkami

 zvládá pravopis v písemném projevu

   Nauka o jazyce

Útvary národního jazyka

Práce s jazykovými příručkami

 Opakování pravopisných jevů

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vede správně dialog

MKV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla ve 

skupině s příslušníky 

odlišných sociokulturních 

skupin

MDV:

Na základě vlastních 

zážitků tvoří mluvený 

Hudební výchova

 správně třídí slovní druhy a ovládá pravopis 

s tím související

 určuje slovesný rod a vid

 

  Tvarosloví

Slovní druhy – prohlubování učiva

Podstatná jména -„části těla“(duál), pravopis 

vlastních jmen – Velká písmena (jednodušší 

případy) 

Přídavná jména – pravopis hláskových skupin 

(-ský/ ští)       

 Zájmena – opak. a prohlubování učiva

 Číslovky – opak. a prohlubování učiva

 Slovesa – slovesný rod a vid

 Příslovce – příslovečné spřežky, stupňování



projev

Kontroluje vlastní písemný 

projev

VDO:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

EGS:

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk

 umí určit základní a rozvíjející větné členy

 zvládá i obtížnější syntaktický pravopis

 dokáže graficky znázornit stavbu věty 

jednoduché

  rozpozná větu hlavní a vedlejší

Skladba

– Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný 

   ekvivalent

– Podmět

– Přísudek, druhy přísudků

– Větný člen holý, rozvitý 

   a několikanásobný

– Shoda přísudku s několikanásobným 

podmětem

– Přívlastek – shodný, neshodný

– Předmět

– Příslovečné určení místa, času, způsobu, 

příčiny

– Rozbor věty jednoduché, grafické 

znázornění

 obohacuje si svoji slovní zásobu

  dokáže ji vhodně uplatnit v různých 

   komunikačních situacích

 

  Slovo, věcný význam slov

- synonyma, antonyma, homonyma, slova

  citově zabarvená, odborné výrazy, slova

  jednoznačná, mnohoznačná, nadřazená,

  souřadná                     



7. ročník – Slohová a komunikační výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 souvisle a plynule hovoří na dané téma

 vypravuje na základě této osnovy: úvod, zápletka,

vyvrcholení, rozuzlení

 používá přímou řeč a další vhodné jazykové 

prostředky

 je schopen porozumět odpovídajícímu textu a 

vypsat hlavní myšlenky 

 rozlišuje vnější a vnitřní charakteristiku

 vytváří jednodušší charakteristiku osoby

 žák popisuje výstižně, přesně a chronologicky 

postup práce

 rozlišuje volbu jazykových prostředků pro osobní

a úřední dopis

 umí napsat jednoduchý osobní dopis

Vypravování

Výtah

Popis – charakteristika

Popis pracovního postupu

Dopis (osobní, úřední)

Umělecký popis (líčení)

OSV:

Respektuje základní komunikační

pravidla v rozhovoru

Vede správně dialog

MDV:

Práce s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat 

mediální sdělení

ENV:

Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě

VDO:

Rozvíjí smysl pro spravedlnost a

podněcuje spravedlivé prostředí

ve třídě

Občanská výchova

Rodinná výchova

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Cizí jazyk



7. ročník – Literární výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 rozlišuje základní literární druhy a žánry

  jmenuje významné představitele probíraného 

období a ukázky z děl 

 zkvalitňuje četbu s porozuměním

 ústně i písemně formuluje dojmy z vlastní četby  

  učí se porovnávat různá ztvárnění téhož námětu 

v literatuře, dramatu i filmu

  je veden k vyhledávání informací v různých 

slovnících, knihovně i v dalších informačních 

zdrojích

Základní dělení literatury : druhy a žánry

Starověké literární památky

– Antika: Homér, divadlo

– Přední východ: Gilgameš

– Bible: některé biblické příběhy

Naše nejstarší lit. památky

– Cyril a Metoděj, legendy,  kroniky

Středověk

– rytířské příběhy (Roland), Jan Hus, 

vynález knihtisku

Renesance a humanismus

– Cervantes, Boccaccio, Shakespeare

– Bible kralická, Hájkova kronika, 

Veleslavín, Harant, J.      A. Komenský

Baroko

– doba „temna“, význam ústní slovesnosti, 

písmáci, kramářská píseň

Klasicismus

– Moliére, Goldoni, Defoe, Swift, La 

Fontaine, encyklopedisté

OSV:

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu

Volně reprodukuje text 

podle svých schopností

MKV:

Poznávání vlastního kulturního

zakotvení i jiných kultur

MDV:

Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního

záměru

ENV:

Rozvíjí dovednost 

komunikovat o problémech 

životního prostředí 

Ochrana přírody a kulturních 

památek  

VDO:

Rozvíjí smysl pro 

Dějepis 

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Cizí jazyk



spravedlnost a podněcuje 

spravedlivé prostředí ve 

třídě



8. ročník – Jazyková výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák:   

 zvládá pravopis velkých písmen 

 (jednodušší příklady) a dalších  

   pravopisných jevů

Opakování velkých písmen a dalších 

pravopisných jevů

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vede správně dialog

MKV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla ve

skupině s příslušníky 

odlišných 

sociokulturních skupin

MDV:

Na základě vlastních 

zážitků tvoří mluvený 

projev

Kontroluje vlastní 

písemný projev

VDO:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

Hudební výchova

 skloňuje podstatná jm. pomnožná

 užívá pravidla pro psaní velkých

   písmen v obtížnějších případech

 určuje slovesné kategorie

 určuje neohebné slovní druhy 

 

  Tvarosloví

– skloňování podst. jm. pomnožných

– pravopis velkých písmen (obtížnější př.)

– opakování sloves. kategorií (rod, vid)

– neohebné slovní druhy

 rozlišuje jednotlivé základní a rozvíjející 

větné členy

 rozeznává druhy vedlejších vět

 nahrazuje větné členy vedl. větami a naopak

 provádí rozbor jednoduchých souvětí a 

zvládá interpunkci s tím související

Skladba

– podmět, druhy podmětu

– druhy přísudku

– přívlastek postupně rozvíjející a 

několikanásobný

– předmět

– příslovečné určení

– vedlejší věty podmětné, přísudkové, 

předmětné, přívlastkové, příslovečné

– nahrazování větných členů vedlejšími větami a

naopak

– rozbor jednoduchých souvětí

– interpunkce



v rozhovoru

EGS:

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace 

v textu vhodném pro 

daný věk

 zná základní způsoby tvoření slov a 

obohacování slovní zásoby

 

  Tvoření slov

– slovní zásoba

– způsoby obohacování slovní zásoby

– tvoření slov odvozováním, skládáním, 

zkracováním

– cizí slova

8. ročník – Slohová a komunikační výchova

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení

 formuje hlavní myšlenky textu

 vytvoří výtah z textu

 samostatně připraví výklad

 vytvoří jednoduchou úvahu

 formuluje žádost

Vypravování

Popis

Charakteristika

Líčení

Výtah

Výklad

Úvaha

Žádost

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vede správně dialog

MDV:

Práce s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat 

mediální sdělení

ENV:

Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě

VDO:

Občanská výchova

Výtvarná výchova



Rozvíjí smysl pro 

spravedlnost a podněcuje 

spravedlivé prostředí ve třídě

8. ročník – Literární výchova

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 charakterizuje jednotlivá lit. období

   a směry

zná jejich představitele a tvorbu

 rozvíjí své čtenářské schopnosti

interpretuje a hodnotí přečtené 

texty

 chápe vybrané lit. pojmy 

Romantismus

- český: Mácha, Erben, Tyl

- světový: Goethe, Hugo, Scott, Puškin

Národní obrození

– průběh, význam, osobnosti: Jungmann, Dobrovský, 

Palacký, Čelakovský

– drama, rukopisy

Bachův absolutismus

– Havlíček, Němcová

Májovci, Ruchovci, Lumírovci

– Hálek, Světlá, Arbes, Neruda, Čech, Sládek, Vrchlický, 

Jirásek

Realismus

– český: Rais, A. a V. Mrštíkovi

– světový: Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoj, Dostojevský

Dekadence

– konec 19. stol. – prokletí básníci: Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Wilde

– Karásek ze Lvovic

– Poe

MKV:

Poznávání vlastního 

kulturního zakotvení i 

jiných kultur

MDV:

Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého 

komunikačního záměru

ENV:

Rozvíjí dovednost 

komunikovat o 

problémech životního 

prostředí 

Ochrana přírody a 

kulturních památek  

VDO:

Rozvíjí smysl pro 

Dějepis 

Hudební výchova

Cizí jazyk



spravedlnost a podněcuje

spravedlivé prostředí ve 

třídě



9. ročník – Jazyková výchova

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák:   

 je seznámen s původem a vývojem češtiny Národní jazyk

– slovanské jazyky

– vývoj jazyka

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vede správně dialog

MKV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla ve 

skupině s příslušníky 

odlišných sociokulturních 

skupin

MDV:

Na základě vlastních zážitků 

tvoří mluvený projev

Kontroluje vlastní písemný 

projev

VDO:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Dějepis 

Zeměpis 
 zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický a syntaktický ve větě 

jednoduché a souvětí

Opakování všech pravopisných jevů

Tvarosloví

– slova přejatá (výslovnost, pravopis)

– opakování skloňování obecných slov 

přejatých a cizích vlastních jmen

- seznámení s přechodníky

 provádí rozbor věty jednoduché a souvětí 

(jednoduchého i složitého)

 rozlišuje významové poměry

Skladba

– opakování poznatků za skladby

– větné členy – opakování

- doplněk, vedlejší věta doplňková

– významový poměr mezi 

několikanásobnými větnými členy

– druhy vedlejších vět – opakování

– vedlejší věta přísudková

– významový poměr mezi souřadně 

spojenými větami vedlejšími

– souvětí souřadné a podřadné, interpunkce

– významový poměr mezi větami hlavními

– složité souvětí



EGS:

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk

 zná základní způsoby tvoření slov a 

obohacování slovní zásoby

 

  Tvoření slov

– slovní zásoba

– způsoby obohacování slovní zásoby

– tvoření slov odvozováním, skládáním, 

zkracováním

– cizí slova

9. ročník – Slohová a komunikační výchova

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 zdokonaluje svůj ústní i písemný projev

 formuluje vlastní názory na aktuální problémy, 

argumentuje

 zvládne sestavit svůj životopis

 pokusí se napsat objednávku

 je seznámen s inzeráty a odpověďmi na ně

 rozeznává základní typy publicistických textů

 připraví proslov

Opakování všech slohových 

postupů

Úvaha

Životopis

Objednávka, inzerát

Publicistické útvary

Proslov

OSV:

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

Vede správně dialog

MDV:

Práce s informačními zdroji

Učí se kriticky posuzovat 

mediální sdělení

ENV:

Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě

VDO:

Občanská výchova

Rodinná výchova

Cizí jazyky



Rozvíjí smysl pro

spravedlnost a podněcuje

spravedlivé prostředí ve třídě

9. ročník – Literární výchova

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 charakterizuje jednotlivá literární 

období a směry

 sleduje jazyk děl a umělecké 

prostředky

 seznamuje se s prvky dramatu

 interpretuje a hodnotí přečtené 

texty

Začátek 20. století

– ve světě: Avantgardy

– u nás: Buřiči (Dyk, Bezruč)

1. světová válka

– ve světě: Ztracená generace (Remarque, Hemingway, 

Rolland)

– u nás: Šrámek, Hašek 

Meziválečná česká literatura

– Kafka, Wolker, Nezval, Seifert, Biebl

– Vančura, Olbracht, Poláček, Bass, Čapkové

2. světová válka

– Seifert, Hrubín, Fučík

– Franková, Remarque, Hemingway

Nejnovější literatura

– česká: Hrabal, Škvorecký, Wievegh,John …

- světová: Tolkien, Durrell …

Divadlo

– Osvobozené divadlo

– Burian

OSV:

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu

Volně reprodukuje text 

podle svých schopností

MKV:

Poznávání vlastního kulturního

zakotvení i jiných kultur

MDV:

Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního

záměru

ENV:

Rozvíjí dovednost 

komunikovat o problémech 

Dějepis 

Hudební výchova

Cizí jazyk

Občanská výchova



Divadla malých forem životního prostředí 

Ochrana přírody a kulturních 

památek  

VDO:

Rozvíjí smysl pro 

spravedlnost a podněcuje 

spravedlivé prostředí ve 

třídě



KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (7. – 9. ročník) 

 

Charakteristika předmětu  

KAJ je vyučována na 2. stupni dle zájmu žáků a možností školy. Je zařazována v rámci volitelného předmětu v 7. – 9. ročníku 

nebo v některém z nich. 

Obsahovou náplní KAJ je zejména nácvik řečových a poslechových dovedností a rozšiřování slovní zásoby. Tematické okruhy 

jsou voleny tak, aby umožnily žákům konverzovat v běžných situacích.  

Výuka probíhá v jazykové učebně a kromě učebnic jsou využívány zejména audio-vizuální pomůcky, časopisy a kopírovaný 

materiál vztahující se k jednotlivým tématům. 

 

Specifické cíle předmětu: 

 Žáci se orientují v anglicky mluvících zemích a jsou schopni základní komunikace s anglicky mluvícími cizinci. 

 

Nejčastější formy výuky: 

 Práce ve dvojicích  

 Skupinová práce  

 Individuální  

 

Metody používané při výuce: 

 dramatizace 

 rozhovory 



 práce s počítačem a internetem 

 využití dostupného tisku  

 příspěvky do školního časopisu v angličtině 

 DVD a audio nebo videokazety v angličtině (jejich poslech či sledování, konverzace o nich a cvičení shrnující nové informace) 

 diskuse nad vybranými články z učebnic a tisku 

 poslechová cvičení 

 práce se slovníky 

 

 

7. - 9. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

 Žák je schopen plynule komunikovat na dané téma 

 Žák je schopen pohotově reagovat v cizím jazyce 

 Žák je schopen smysluplně hovořit na dané téma po 

určitou dobu 

 Žák je schopen běžně používat všechny anglické časy 

 Žák je schopen vyjadřovat svůj názor, zážitky nebo 

přání 

Témata k využití: 

Rodina 

Škola 

Volný čas 

Reálné životní situace 

Země a město kde žijí 

Evropská unie 

Znalosti o světě a vesmíru 

 

OSV: 

Verbální i neverbální 

komunikace 

Komunikativní, formulační, 

argumentační, dialogické a 

prezentační dovednosti žáků. 

 

VDO: 

 

Žák je veden k tomu, 

aby získané vědomosti 

uplatňoval ve všech 

ostatních předmětech 

 

 Žák tvoří jednoduchá souvětí s využitím časových Frázová slovesa nad rámec 



spojek, používá vedlejší věty, rozvité několikanásobné 

větné členy. Žák by měl automaticky bez přemýšlení 

používat zájmena, číslovky, modální slovesa. 

 Žák umí tvořit otázky ve všech časech. Správně 

používá prostorové předložky, neurčité a určité členy 

 Žák umí používat věty podle postoje mluvčího 

běžné výuky 

Nepravidelná slovesa 

 

Trpný rod sloves 

Samostatně nebo ve skupině -

tvorba zajímavých projektů dle 

vlastního výběru 

Výchova k vlastenectví formou 

mezinárodních projektů 

Prohlubujeme vědomosti žáků 

o kulturním odkazu našich 

předků a předků anglicky 

mluvících zemí 

 

EGS: 

Poznání a pochopení života a 

díla významných Evropanů  

 

MKV: 

Dle možností spolupracujeme 

se školami v zahraničí 

Vedeme žáky k objektivitě a 

toleranci k odlišným kulturám 

 

MDV: 

Učíme žáky využívat média 

jako zdroj informací, učení, 

zábavy i vyplnění volného času 

 

 Žák se snaží aktivně a pohotově využívat jazyk 

v komunikativních situacích, např. při pobytu 

v zahraničí, při komunikaci s rodilým mluvčím, 

případně při odpovědích na dotazy zahraničních turistů 

Dialog a monolog 

Tvorba vět a souvětí 

Otázky a odpovědi 

Četba a překlad textů v originále  

 Žák si samostatně umí vyhledat potřebné informace na 

internetu, v tisku, v zahraničních publikacích, ve 

slovníku apod. 

Anglická literatura 

Práce se slovníky 

Četba a překlad textů v originále 

 



NĚMECKÝ JAZYK (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu 

Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní  časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit

pokračování výuky německého jazyka v rámci volitelného předmětu. 

Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vytváří ve výchovně-vzdělávacím procesu 

předpoklady pro úspěšné zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi lidmi v rámci integrované Evropy a světa. Umožňuje žákům 

zvýšit možnosti v jejich osobním životě, zejména s ohledem na jejich další studia a budoucí pracovní uplatnění. 

Výuka je věnována rozvoji řečových schopností s cílem dosáhnout úrovně A1 společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. K jejich dosažení je využívána slovní zásoba stanovených tematických celků používaných učebnic a komunikačních situací, 

které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, nadání a potřebám budoucího povolání. Žáci, kteří dosáhnou úrovně A1, rozumí 

známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používají.

Umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žijí, o lidech, které znají, o 

věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokážou se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a 

jasně, používá-li spisovnou formu jazyka, a je ochoten jim pomoci. 

Žáci se seznamují s kulturním odkazem a reáliemi cizích zemí, které tímto jazykem hovoří. Úroveň znalosti cizího jazyka vede 

žáky k pochopení těchto kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.

 

Výuka probíhá v jazykových učebnách, v multimediálních pracovnách, dle možností v učebně VT a při větším počtu žáků jsou 

třídy děleny na skupiny. Učivo v oblasti dalšího cizího jazyka je koncipováno jako otevřené a v návaznosti na jazykovou úroveň 

jednotlivých skupin umožňuje jeho rozšíření či zredukování. 



Specifické cíle předmětu:

 Probuzení zájmu o studium daného jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

 Uvědomění si významu studia cizího jazyka

 Osvojení si zvukové podoby příslušného jazyka a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě 

rozvíjení řečových dovedností

 Prvnímu seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti

 Získání schopnosti jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku

 Získání dovedností porozumět především vyslechnutému sdělení a umět se ústně vyjadřovat

 Získání dovedností porozumět jednoduchému psanému textu a umět písemně zformulovat nejběžnější typy sdělení

 Prohlubování znalostí reáliemi příslušné jazykové oblasti

 Rozvoji všech řečových dovedností

 Uvědomování si odlišností struktur studovaného cizího jazyka a mateřského jazyka

 Prohlubování dovedností v porozumění čtenému a slyšenému sdělení a jeho interpretaci s použitím slovníku

 Získávání dovedností aktivně používat cizí jazyk a to především formou rozhovoru

 Získávání informací z cizojazyčných zdrojů pro obohacení probíraných témat

Nejčastější formy výuky:

 Práce ve skupinách

 Práce ve dvojicích



 Individuální studium

 Projektová práce

 Účast v soutěžích

 Exkurze, poznávací zájezdy

 Spolupráce se školami v zahraničí dle možností

Metody používané při výuce:

 Dramatizace

 Rozhovory

 Využívání didaktických her

 Využití názorných pomůcek

 Prezentace básní, písní, rapů

 Poslechová cvičení

 Využívání mediálních pomůcek

 Práce se slovníky

 Prezentace vlastních výtvorů žáků

 Prezentace reálií německy mluvících zemí

 Práce s knihou

 Diskuse nad vybranými články



 Sledování dění v německy mluvících zemích

 Využití internetu

 Využití dostupného tisku

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Kompetence k učení – žáci si prostřednictvím výuky jazyka osvojují různé metody učení, ze kterých si samostatně mohou vybrat pro 

sebe vyhovující, domácí úkoly jsou zadávány v předstihu, aby se žák učil plánovat a rozvrhnout si čas na jejich splnění. Účastí 

v jazykových soutěžích si žáci uvědomují smysl učení jazyka, motivací a prověřením vlastních jazykových dovedností jsou výjezdy do 

sousedních německy mluvících zemí. 

Kompetence k řešení problémů – žáci pracují s texty, které se dotýkají aktuálních společenských problémů, žáci o nich diskutují, 

navrhují možnosti řešení, význam neznámých slov a výrazů odhadují z kontextu a správnost si ověřují ve slovnících. 

Kompetence komunikativní – žáci se učí vyjadřovat ústně i písemně, reagují na běžné pokyny učitele, naslouchají promluvám 

ostatních spolužáků, reagují na ně, parafrázují je. Pracují s různými druhy písemných cvičení / křížovky, doplňovačky, přesmyčky, 

příběhy “bez konce“, texty doplněné obrázky/. Využívají názorné pomůcky. Častou metodou je dramatizace situací z běžného života. Ve 

výuce je využívána dle možností VT.

Kompetence sociální a personální – žáci pracují ve skupinkách, rozdělují si role, pomáhají si navzájem se zvládnutím úkolů a 

přispívají tak k příjemné atmosféře hodiny.



Kompetence občanské – žáci reprezentují skupinu účastí v soutěžích ve třídě, mezi třídami a školami, seznamují se s životem v jiných 

zemích a učí se porovnávat naše tradice a kulturní i historické dědictví s tradicemi ostatních zemí. Prezentováním výsledků své práce se 

zapojují do dění na škole / vystoupení na školní akademii, pásmo pohádek/

Kompetence pracovní – žáci se učí odevzdávat zadané úkoly v předem dohodnutém čase a kvalitě, využívají ke splnění úkolů metody 

osvojené ve škole. Při vypracovávání úkolů využívají znalosti z jiných oborů. 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

•  rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

•  rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) -  rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku) -  rozumí jednoduchým pokynům 

učitele 

•  pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 

•  sdělí své jméno a věk 

•  rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) 

• reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 



6. – 9. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

 vyslovuje správně skupiny hlásek

 rozpozná známá slova ve složených výrazech, v 

nápisech na informačních tabulích, v jednoduchém

textu

 přečte nahlas krátké, předem nacvičené sdělení, 

např. představení mluvčího

 snaží se přečíst plynule a foneticky správně krátký 

text

Výslovnost hlásek a hláskových 

skupin

Tvoření slov, skládání slov

OSV:

Rozvoj dovednosti pro učení a 

studium

Dovednosti plánovat si učivo, 

organizovat vlastní čas

Rozvíjí se verbální a neverbální 

komunikace

Posilují se sociální dovednosti 

pro etické zvládání situace 

soutěže a konkurence 

VDO: 

Žáci se učí respektovat kulturní, 

etnické a jiné odlišnosti. 

Jsou motivováni k ohleduplnosti

a ochotě pomáhat slabším

 

Český jazyk

Tvoření slov, technika 

čtení, mluvený projev

Fráze a ustálená spojení 

(porovnání ČJ x CJ) 

Vyplňování formulářů 

Logické členění textu

Zachování dějové linie ve 

vyprávění     

Formulace žádosti, přání    

Anglický jazyk

Význam internacionalismů

Práce s textem, členění 

textu

 dokáže sledovat pomalou, pečlivě vyslovovanou 

řeč

 používá základní pozdravy, fráze týkající se 

rodiny, zdraví, počasí

 dokáže sdělit základní informace o sobě, jiných 

osobách, na tyto informace se dokáže zeptat

Stavba věty oznamovací a tázací

Fráze a ustálená spojení -  

pozdravy, poděkování, 

představování 

Slovní zásoba: rodina, domov, 

škola, volný čas, oblékání, 

nákupy, cestování, příroda, počasí,

zdraví, sport, tradice, povolání, 



lidské tělo, zdraví, jídlo, obec, 

dopravní prostředky, kalendářní 

rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, 

příroda, reálie německy mluvících

zemí 

EGS:

Žáci se seznamují s životním 

stylem a vzděláváním zemí 

mluvících německy.

MKV:

Žáci si uvědomují odlišnosti 

jiných národů, etnických a 

náboženských skupin 

Rozpoznávají projevy rasové 

nesnášenlivosti a uvědomují si 

možné dopady svých verbálních 

i neverbálních projevů

MDV:

Osvojují si základní pravidla 

komunikace, dialogu, diskuse, 

Učí se tvořit jednoduché 

mediální sdělení 

Pracují s dětskými časopisy. 

ENV:

Vedeme žáky k pochopení 

komplexnosti a složitosti vztahu 

člověka a životního prostředí.

Slova přejatá z Aj

Práce s jazykovými 

příručkami

Práce se slovníky

 rozumí pomalu sděleným pokynům 

 řídí se krátkými orientačními pokyny   

 dokáže požádat o různé věci a poskytnout je 

ostatním

Stavba věty oznamovací, tázací 

a rozkazovací

Práce s modálními slovesy

Slovní zásoba: vyjádření směru, 

číslovky v údajích o cenách, 

množství a čas

 vyhledá v textu známá slova a fráze 

 vyhledá odpověď na otázku 

 v případě potřeby se ve čtení vrátí zpět

 rozumí krátkému sdělení v nápisech

 porozumí obsahu jednoduššího informativního 

Slovní zásoba: rodina, domov, 

škola, volný čas, oblékání, 

nákupy, cestování, příroda, zdraví,

počasí, tradice, povolání, lidské 

tělo, zdraví, jídlo, obec, dopravní 

prostředky, kalendářní rok (svátky,



textu, zejména má-li k dispozici také vizuální 

oporu

 pokusí se odhadnout významy slov ze souvislostí

roční období, měsíce, dny v týdnu,

hodiny), zvířata, příroda, reálie 

německy mluvících zemí 

Tvoření a odvozování slov, 

význam slov v kontextu

Stavba vět
 zná rozdíl mezi českou a německou abecedou

 orientuje se ve dvojjazyčném slovníku

  rozlišuje základní synonyma

Slovní zásoba – synonyma, 

antonyma, význam slov v 

kontextu

 představí sebe, svou rodinu 

 vyplní údaje do formuláře / pošta, banka, 

životopis, objednávka, registrace v hotelu/

 sdělí informace o místě, kde žije

 sdělí informace o věcech, které vlastní

Slovní zásoba: rodina, domov, 

škola, volný čas, důležité 

zeměpisné údaje

Stavba věty oznamovací

 písemně zaznamená krátký vzkaz

 vlastními slovy převypráví krátký text

 po interview s partnerem prezentuje výsledky

 reprodukuje informace z krátké nahrávky o 

každodenních záležitostech / př. předpověď 

počasí/

Rozdíl mezi psanou a mluvenou 

podobou jazyka

Slovní zásoba: rodina, domov, 

škola, volný čas, oblékání, 

nákupy, počasí, tradice, svátky

Stavba věty oznamovací a tázací

 písemnou formou požádá o informace Rozdíl mezi psanou a mluvenou 

podobou jazyka



 písemně informace předá

 napíše jednoduchý text / přání na pohlednici, 

krátký dopis, e-mail /

 napíše jednoduché fráze a věty o sobě, smyšlených

postavách, věcech

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Stavba věty oznamovací a tázací

Práce s modálními slovesy

Práce s prét. pomocných sloves 

a perfekt. Pravopis některých 

nepravidelných sloves

 dokáže sledovat řeč, která je zřetelná a pečlivě 

vyslovovaná

 rozumí pokynům, které jsou sděleny pomalu a 

s pečlivou výslovností

 zapojí se do konverzace

 umí klást jednoduché otázky

 odpoví na jednoduché otázky

 představí se, používá základní pozdravy a fráze

 dokáže požádat o pomoc 

 používá číslovky v údajích o cenách, množství a 

času  

 jednoduše se pokusí vyjádřit svůj názor, zážitek, 

přání

 pokusí se komunikovat v reálných životních 

situacích, v rodině, škole, o prázdninách

Základní pravidla komunikace /

pozdrav, poděkování, 

představování a telefonování/

Stavba věty oznamovací a tázací

Zápor ve větě

Slovní zásoba: rodina, domov, 

škola, volný čas, oblékání, 

nákupy, cestování, příroda, počasí,

tradice, svátky, zeměpisné údaje




