
Příloha 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

1. stupeň 

KOMUNIKAČNÍ A 

SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. 
období  
 - plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti  
- porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti  
- respektuje základní 
komunikační pravidla v 
rozhovoru  
- pečlivě vyslovuje, opravuje 
svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost  
- v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči  
- volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i 
mimoškolních situacích  
- na základě vlastních zážitků 
tvoří krátký mluvený projev  
- zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním  
- píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena 
i slabiky; kontroluje vlastní 
písemný projev  
- píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení  
- seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh 

Minimální doporučená 

úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  
žák  

- 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  

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 

(oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího 

a posluchače, zdvořilé 

vystupování), mimojazykové 

prostředky řeči (mimika, 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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KOMUNIKAČNÍ A 

SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 2. 

období  
žák  

- 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  

- rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě  

- volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního 

záměru  

- rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle 

komunikační situace  

- píše správně po stránce 

obsahové i formální 

jednoduché komunikační 

žánry  

- sestaví osnovu vyprávění a 

na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti  
 

Minimální doporučená 

úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  
žák  

- vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo 

ilustrací a domluví se v 

běžných situacích  

- má odpovídající slovní 

zásobu k souvislému 

vyjadřování  

- v 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  
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. 

období  

žák  

- rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, 

odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

- porovnává významy slov, 

zvláště slova opačného 

významu a slova 

významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, 

vyhledá v textu slova 

příbuzná  

- porovnává a třídí slova 

podle zobecněného 

významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost  

- rozlišuje slovní druhy v 

základním tvaru  

- užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves  

- spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy  
- rozlišuje v textu druhy vět 
podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky  
- odůvodňuje a píše správně: 
i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, 
vě, mě – mimo morfologický 
šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování  

Minimální doporučená 

úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  
žák  

- 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  

 
 
Učivo  
zvuková stránka jazyka – 

sluchové rozlišení hlásek, 

výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových 

skupin, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk)  

 

 
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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JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
Očekávané výstupy – 2. období  
žák  

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

- 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  

 

 

 


