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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

  
 

1.stupeň 
 

 
Komunikační a slohová výchova 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
žák   
 
1. plynule čte s porozuměním přiměřeného rozsahu a náročnosti 
 
2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 
 
3. respektuje základní komunikační pravidlo v rozhovorech 
 
4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 
 
5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 
 
6. volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích 
 
7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 
 
8. zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním 
 
9. píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje 
vlastní písemný projev 
 
10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 
 
11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 
příběh 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
1.p čte s porozuměním jednoduché texty   
 
2.p rozumí pokynům přiměřené složitosti  
 
3.p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání  
 
4.p zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  
 
5.p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, 
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velikost, sklon a správné tvary písmen 
 
6.p spojuje písmena a slabiky 
 
7.p převádí slova z mluvené do psané podoby  
 
8.p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 
 
9.p opisuje a přepisuje krátké věty   
 
 
 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
 
žák 
 
12. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 
 
13. rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává 
 
14. posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 
 
15. reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si podstatná fakta 
 
16. vede správně dialog, telefonický rozhovor, za nechá vzkaz na záznamníku 
 
17. rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
 
18. volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru 
 
19. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace 
 
20. píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 
 
21. 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: žák  
 
10.p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v běžných situacích 
 
11.p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování 
 
12.p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 
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13.p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  
 
14.p opisuje a přepisuje jednoduché texty  
 
15.p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení 
 
16.p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy 
  
17.p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně  
 
 

 
 
Učivo 

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

 naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu 
s partnerem), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – 
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)  

 mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu 
výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry:  
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, 
dialog na základě obrazového materiálu, základní komunikační pravidla 
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(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování),  mimojazykové prostředky řeči (mimik, gesta) 

 písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 
náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem), technika psaní 
(úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), žánry 
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, 
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché 
tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování  
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
žák   
 
22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 
 
23. porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a  podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  
 
24. porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 
vlastnost  
 
25. rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
 
26. užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 
 
27. spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy 
 
28. rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové  prostředky 
 
29. odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,mě – mimo 
morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlast. Jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
  
18.p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy 
 
19.p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 
   
20.p tvoří slabiky 
 
21.p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 
 
22.p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  
  
 
 
 
Očekávané výstupy – 2. období 
 
30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a 
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slova vícevýznamová 
 
31. rozlišuje ve slově kořen, předponu, část příponovou a koncovku  
 
32. určuje slovní druhy plnovýznamových slov a užívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu 
 
33. rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
 
34. vyhledává základní skladební dvojice a v neúplné zákl. skladební dvojici označuje 
základ věty 
 
35. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 
 
36. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 
 
37. píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
 
38. zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
23.p pozná podstatná jména a slovesa 
  
24.p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího 
 
25.p 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo 

   
 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk) 



 
- 7 - 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova (kořen, část 
předponová a příponová, koncovka) 

 tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 
 skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 
 pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a 

přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým 
podmětem) 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy – 1. období 
 
žák   
 
39. čte, přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 
věku 
  
40. vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
 
41. rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění 
 
42. pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých možností 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
26.p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně 
 
27.p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu pohádek a  
 
krátkých příběhů udržuje pozornost  
  
 
 
Očekávané výstupy -  2. období 
 
žák 
 
43. vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
 
44. volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma 
 
45. rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 
 
46. při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
28.p dramatizuje jednoduchý příběh  
  
29.p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek 
 
30.p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy 
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31.p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti 
 
32.p rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného - ovládá 
tiché čtení a orientuje se ve čteném textu  
 
 
 
 
                                                                                                                                      

 
 
 
 
Učivo 
       •   poslech literárních textů 
       •   zážitkové čtení a naslouchání  
       •   tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 
       •   základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka,  bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 
představení, herec, režisér, verš, rým,  přirovnání 
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2.stupeň 
 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy  
 
žák   
 
47. odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 
 
48. rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 
 
49. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
 
50. dorozumívá se kultivovaně, výstižně ,jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
 
51. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  
 
52. v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 
 
53. zapojuje se do diskuse,řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 
 
54. využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova,formuluje hlavní myšlenky 
textu,vytvoří otázky a stručné poznámky,výpisky nebo výtah z přečteného 
textu;samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 
 
55. uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování   
 
56. využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
 
33.p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text  
 
34.p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 
  
35.p 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  
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Učivo 

 Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků 
v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické 
(analytické, hodnotící), prožitkové 

 Naslouchání - praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné 
(soustředěné, aktivní/, kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační 
záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky 
souvislého projevu a prostředky mimojazykové/, zážitkové 

 Mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní 
mluvené žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu 
(technika mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální), 
komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek 
nebo bez poznámek, referát, diskuse 

 Písemný projev- na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní 
tvořivé psaní (komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, 
objednávka, teze, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, 
subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha) 
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy   
 
žák   
 
57. spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
 
58. rozliší a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává  přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 
 
59. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a 
s dalšími slovníky a příručkami  
 
60. správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační situaci 
 
61. využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle  
komunikační situace 
 
62. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 
 
63. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí  
 
64. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák  
 
36.p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu 
 
37.p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná 
osobní zájmena; časuje slovesa 
 
38.p, 61.p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
 
39.p rozezná větu jednoduchou od souvětí 
 
40.p správně píše slova s předponami a předložkami 
  
41.p ovládá pravopis vyjmenovaných slov 
   
42.p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem  
 
 

 
Učivo 
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 Zvuková stránka jazyka – zásady spisovné výslovnost, modulace souvislé řeči 
( přízvuk slovní a větný) ,intonace, členění souvislé řeči ( pauzy, frázování ) 

 Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové 
rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, 
obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov 

 Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 
 Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné 

členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu 
 Pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický 
 Obecné poučení o jazyce – čeština ( jazyk národní,jazyk mateřský ),  skupiny 

jazyků ( slovanské - především slovenština - a jiné , jazyky menšinové), 
rozvrstvení národního jazyka ( spisovné a nespisovné útvary a prostředky), 
jazyk a komunikace ( jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a 
řeči,původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
Očekávané výstupy  
 
žák   
 
65. uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 
 
66. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
 
67. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 
 
68. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie 
 
69. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
 
70. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 
 
71. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře 
 
72. porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování  
 
73. vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 
zdrojích  
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření: žák 
  
43.p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku 
  
44.p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  
 
45.p rozezná základní literární druhy a žánry 
 
46.p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k 
literatuře  
 
 

 
Učivo 

 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce 
hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření 
vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 
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 Způsoby interpretace literárních a jiných děl  
 Základy literární teorie a historie – struktura literárního díla ( námět a téma 

díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (   
obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: rým, rytmus, volný verš), 
literatura umělecká a věcná ( populárně – naučná, literatura faktu, 
publicistické žánry) 

 Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, 
dramatické v proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové 
literatury, typické žánry a jejich představitelé 

 
 


