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Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Název předmětu: Český jazyk 

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (33 povinných a 7 disponibilních) 

 

Ročník: 1. 

Časová dotace: 9 hodin týdně 

 

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Komunikační a slohová výchova 

Čtení 
praktické čtení 
správná technika čtení 
čtení pozorné a plynulé 
znalost orientačních prvků v textu 

Žák skládá a rozkládá slova podle sluchu. Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální a personální, 
k řešení problémů 

 

 

Umění a kultura 

Slavnost 
Slabikáře 

Poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím 
hláskám. 

Pečlivě vyslovuje hlásky, slova. 

Rozlišuje písmo tiskací a psací. 

Skládá a čte všechny druhy slabik. 

Skládá a čte všechny druhy slov. 

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Čtení jako zdroj informací 
čtení vyhledávací 
klíčová slova v textu 

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti. 

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

 

Plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem. 

Vyhledá v textu klíčová slova. 

Rozpozná členění textu. 

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

Žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.  Kompetence k učení, 
sociální a personální, 
komunikativní 

 

 

 

Já ve škole 

Dokáže naslouchat ostatním.  

Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému.  

Učí se nonverbálnímu vyjadřování. 

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

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

Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální 

 

Vyjadřování závislé na 
komunikační situaci 
komunikační žánry: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 
zpráva, oznámení, vypravování  

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

Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální 

Vánoční slavnost 

 

Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit 
o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Základní komunikační pravidla 
oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího 
a posluchače 
zdvořilé vystupování 
mimojazykové prostředky řeči 
(mimika, gesta) 

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

Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 

 

 

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev, dokáže 
vypravovat krátký příběh. 

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) 

Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, 
uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla při sezení, drží 
správně psací náčiní. 

Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální 

 

 

Mediální výchova 

Dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní 
návyky. 

Píše fragmenty písmen (čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky). 

Rozlišuje délku samohlásek a správně ji píše. 

Rozlišuje písmo psací a tiskací. 

Opisuje správné tvary písmen (slov, vět) velké tiskací abecedy 
tužkou.  

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena 
i slabiky, píše interpunkční znaménka, kontroluje vlastní 
písemný projev. 

Dodržuje správné pořadí písmen, píše věcně i formálně správně 
krátká a jednoduchá sdělení.  
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Žánry písemného projevu 
adresa, blahopřání, pozdrav 
z prázdnin, vzkaz, dopis, krátká 
zpráva, deník 

Žák píše podle diktátu písmena a krátká slova.  Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální  

Mediální výchova 

Píše podle a diktátu a slova a jednoduché věty. 

Píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty. 

Jazyková výchova 

Zvuková stránka jazyka 
(přípravné období čtení) 
sluchové rozlišení hlásek 
výslovnost samohlásek, souhlásek 
a souhláskových skupin 
modulace souvislé řeči (tempo, 
intonace, přízvuk) 
malé a velké písmeno tištěné 
i psané 
nadpis 
řádek 
odstavec 

Žák rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a 
levou stranu, dokáže se orientovat prakticky v pojmech nahoře – 
dole, vzadu – vpředu, před – za, nad – pod apod. 

Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální 

 

 

 

 

 

Určí hlásku na začátku a konci slova, postupně vyjmenuje    
všechny hlásky ve slově, dokáže z hlásek sestavit slovo. 

 Pozná své jméno psané velkými tiskacími písmeny.  

Přiřadí písmena k obrázkům podle začátku slova.  

Dokáže vytvářet písmena z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze 
špejlí, z drátku, psát je do písku, štětcem na tabuli, tužkou do 
sešitu, později perem.  

Přiřazuje obrázky ke slovům, skládá slova z přeházených 
písmen, doplní chybějící písmena do slov.  

Čtení a psaní písmen, slov a vět Žák správně řadí písmena ve slově, slova ve větě. Kompetence 
komunikativní, 
k učení, sociální 
a personální 

 

  Ovládá psací abecedu kromě písmen W, X, Q. 

Píše opis, přepis i diktát. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Čte velkou tiskací abecedu. 

Orientuje se na stránce v knize, rozumí pojmu stránka, řádek, 
odstavec, článek, písmeno, slovo, věta.   

Vědomě začíná větu velkým písmenem a končí tečkou. 

Slovní zásoba a tvoření slov 
slova a pojmy, význam slov, věta, 
slovo, slabika, hláska, slova 
jednoznačná a mnohoznačná, 
antonyma, synonyma, homonyma 

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

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

 

Literární výchova 

Poslech literárních textů 
Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku. 

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

Vánoční 
vystoupení 

Zážitkové čtení a naslouchání 
hlasité a tiché čtení 

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu, příběhu. 

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
kompetence sociální 
a personální 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

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

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

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální a personální 

 

Umění a kultura 

Mediální výchova 

 
Umí naslouchat čtenému textu.  

Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje 
kladné a záporné postavy. 

Zařadí postavu do správné pohádky. 

Sestaví z několika obrázků příběh a dokáže ho vyprávět. 

Navštěvuje divadelní představení. 

Nakreslí ilustraci příběhu. 

Dramatizuje scénu příběhu, dramatizuje krátkou pohádku. 

Čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku. 

Základní literární pojmy 
literární druhy a žánry 
pojmy: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka, spisovatel, básník, kniha, 
čtenář, divadelní představení, 
herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání 

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

Kompetence k učení, 
sociální a personální, 
komunikativní 

 

 

 

 

 

Rozlišuje pojmy rozpočitadlo, básnička, hádanka, říkadlo, 
pohádka, příběh, pověst, bajka, kniha, časopis, čtenář, herec, 
režisér. 

Vymýšlí slova, která se rýmují. 

 


