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5.1.1   Český jazyk – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 

 

 

Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících. Umožňuje žákům získat dovednosti důležité i pro ostatní obory vzdělávání. Cílem tohoto 

vzdělávacího oboru je rozvoj komunikačních dovedností žáků, schopnost efektivně a jasně se dorozumět s ostatními lidmi. 

Učí systematické práci s informacemi ve slyšené i písemné podobě. Žáci se seznamují s různými zdroji informací - knihou, internetem, časopisy... V rámci 

výuky navštěvují žáci také divadelní představení a knihovnu. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu 

- problémové vyučování, skupinové vyučování, práce ve dvojicích 

- projektové vyučování (třídní, školní) 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- logické myšlení, práce s chybou 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

- vzájemné učení se – učení vyučováním (žáci žákům) 

Kompetence k řešení problému – 

- problémové vyučování (řešení – obhájení názoru) 

- ve velké míře problémové úlohy z praktického života 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

- starší žáci připravují různé aktivity pro mladší, projekty (plánování, příprava, realizace, 

hodnocení) 

- tvorba časopisu na konci 9. třídy 

Kompetence komunikativní – 

- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými 

- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat názoru druhých 
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- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek 

- písemné prezentování výsledků vlastní práce – nástěnky, WWW stránky školy 

- využívání komunitních kruhů 

Kompetence sociální a personální – 

- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení 

- v modelových situacích si zkusit různé sociální role 

výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie 

- učení týmové práci, střídání rolí v týmu 

Kompetence občanské – 

- seznamování se a respektování kultury jiných národů 

 

 

Výstupy Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 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 

 

1.ročník 
Naslouchání. 

Technika mluveného projevu - dýchání,výslovnost. 

Pozdrav, prosba, poděkování, omluva. 

Vyprávění. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

2.ročník 

Vyprávění, odpovědi na otázky, dramatizace. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Pozorné naslouchání. Reagování otázkami. 

Oslovení, pozdrav, prosba, poděkování, omluva. 

Jednoduchý popis. 

Adresa, jednoduchý dopis. 

3.ročník 

Čtení-plynulé s porozuměním. 

Naslouchání-umět reagovat. 

Mluvený projev - pozdrav, omluva, prosba, poděkování, vzkaz, vypravování. 

Písemný projev-technika psaní (úhledný projev, úprava textu), žánry: dopis, 

adresa,  blahopřání. 
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 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 

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 

 

 

 

 

 

 

1.ročník 
Hláska, slabika, slovo, věta. 

Krátké a dlouhé samohlásky. 

Psaní: 

Hygienické návyky, technika psaní. 

Uvolňovací cviky. 

Správné tvary písmen a číslic. 

Psaní písmen, slabik, slov, krátkých vět. 

2.ročník 
Rozlišování slov, slabik, hlásek. 

Rozdělování slov. 

Samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky, ú, ů.. 

Souhlásky tvrdé, měkké. 

Spojky a, i, nebo, ani. 

Podstatná jména. Slovesa. 

Slabiky dě tě ně bě pě vě mě. 

Spodoba na konci slov. 

Druhy vět. Pořadí vět. 

Velká písmena. 

Psaní: 

Hygienické návyky. 

Upevnění tvarů písmen. 

Psaní méně užívaných písmen. 

Slova, věty. 

Tiskací písmena. Číslice. 

3.ročník 
Slova opačná, nadřazená, podřazená, souřadná, citově zabarvená. Spodoba. 

Základní slovní druhy (1,2,5,7,8) ,seznámení s ostatními sl.druhy (3,4,6,9,10). 

Počátek skloňování podst.jmen a časování sloves. 

Druhy vět. Jednoduchá souvětí a spojovací výrazy. 

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek. 

Vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná. 

Psaní velkých písmen na začátku věty a u vlastních jmen osob,zvířat a místních 

pojmenování. 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 1. období 

žák 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární 

texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností 

 

1.ročník 
Rozvíjení tech. čtení. Plynulost čtení. Intonace. Melodie. 

Čtení s porozuměním. 

Dramatizace.Vyprávění. Vymýšlení a domýšlení příběhů. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Báseň, rým. 

Ilustrace k textu. 

Ilustrátoři dětských knih 

2.ročník 
Poslech, hledání v textu, čtení s porozuměním. 

Dramatizace.Vyprávění. Vymýšlení a domýšlení příběhů. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

Báseň, rým. Ilustrace k textu. 

Ilustrátoři dětských knih. 

Mimočítanková četba. Tiché čtení. 

3.ročník 
Poslech literárních žánrů. 

Volná reprodukce čteného a  slyšeného textu ; vlastní ilustrace,dramatizace. 

Literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka, pohádka, spisovatel, básník, verš, rým,  

přirovnání.                                                     

 

 

 

 

Výstupy Učivo 

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 

4. ročník 

Mluvený projev  

- vzkaz, zpráva, oznámení, dialog, oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 

střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, mimojazykové 

prostředky řeči 
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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 

 

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 

Písemný projev 

 přehledný  a čitelný písemný projev, formální úprava textu 

- žánry: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, zpráva, 

oznámení, dopis, jednoduché tiskopisy  

Čtení praktické a věcné 

Naslouchání praktické a věcné 

 

5. ročník 

Mluvený projev 

- vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog, mimojazykové prostředky 

Písemný projev 

- pozvánka, vzkaz, inzerát, popis, vypravování, reklama 

Čtení praktické a věcné 

Naslouchání praktické a věcné – spisovná a nespisovná výslovnost 

 

 

 

 

4. ročník 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- stavba slova, jednoznačná mnohoznačná, slova s citovým zabarvením 

Tvarosloví 

- slovní druhy, podstatná jména – skloňování podle základních vzorů, 

mluvnické kategorie 

-slovesa – mluvnické kategorie 

Skladba 

- stavba věty jednoduché, ZSD, souvětí 

Pravopis 

- lexikální, základy morfologického a syntaktického pravopisu 

5. ročník 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- stavba slova, slova a pojmy, význam slov, jednovýznamová a 

mnohovýznamová slova, antonyma, synonyma a homonyma 

Tvarosloví 

- slovní druhy ohebné a neohebné, podstatná jména – mluvnické kategorie, 
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obměňuje 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 2. období 

žák 

 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 

 

 

vzory předseda a soudce 

- přídavná jména – druhy, skloňování podle vzoru mladý a jarní 

- zájmena – poznávání a druhy 

- číslovky – význam číslovek 

- slovesa – mluvnické kategorie, způsob 

- neohebné slovní druhy 

Skladba 

- základní větné členy, podmět a přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, 

věta jednoduchá, souvětí 

Pravopis 

- lexikální, základy morfolog. a syntaktického pravopisu 

 

4. ročník 

Poslech literárních textů 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Tvořivé činnosti s literárním textem – recitace, reprodukce, dramatizace 

Základní literární pojmy – hádanka, báseň, pohádka, bajka, pověst, 

spisovatel, básník, ilustrátor 

5. ročník 

Poslech literárních textů 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Tvořivé činnosti s literárním textem – recitace, reprodukce, dramatizace, 

výtvarný doprovod 

Základní literární pojmy – herec, režisér, divadelní představení, povídka, 

verš, rým 
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výstupy Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 

dostupnými informačními zdroji 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá 

k ní kritický postoj 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků 

řeči 

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

pravidel dialogu 

 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 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

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 

 

6. ročník 

Výpisky, výtah z jednoduchého textu 

Osnova z daného textu, vyprávění dle osnovy 

Diskuse, dialog 

Základní fráze společenského styku 

Zpráva, oznámení, pozvánka 

Dopis osobní a úřední 

Vypravování v podobě písemné i jako mluvní cvičení 

Popis předmětu 

7. ročník 

Výtah z odborného textu, referát 

Reklama, inzerát 

Vypravování (mluvní cvičení, psaný text) 

Popis předmětu, děje, pracovního postupu 

Charakteristika (vnější, vnitřní) 

Subjektivně zabarvený popis – líčení 

8. ročník 

Výtah z odborného textu 

Jednoduchý výtah 

Popis osoby – charakteristika přímá, nepřímá 

Charakteristika literární postavy 

Strukturovaný životopis 

Subjektivně zabarvený popis – líčení 

Úvaha 

9. ročník 

Funkční styly 

FS úřední – úřední dopis, tiskopisy, žádost, objednávka, životopis 

(strukturovaný i psaný ve větách) 

Zpráva, oznámení, inzerát 

FS odborný – referát, odborný popis 

FS publicistický – fejeton, úvaha, teze 

FS řečnický – diskuse, proslov, interview 
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, 

rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich užití 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu 

a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

FS prostě sdělovací – vypravován jako mluvní cvičení 

FS umělecký – líčení, vypravování 

 

 

6. ročník 

Rozvrstvení národního jazyka, jazykové příručky 

Zvuková stránka jazyka, spisovná výslovnost 

Zásady obohacování slovní zásoby 

Ohebné slovní druhy 

Skladba – věta jednoduchá, shoda podmětu s přísudkem 

7. ročník 

Skladba (interpunkce, rozbor stavby věty jednoduché a souvětí) 

Tvarosloví (pravopis velkých písmen, skloňování zájmen, slovesný rod, 

pravopis příslovečných spřežek) 

Význam slov 

Způsoby tvoření slov 

8. ročník 

Skladba – souvětí (interpunkce, druhy vět vedlejších, významové  poměry) 

Jazykové skupiny, rozvrstvení jazyka 

Obohacování slovní zásoby (význam, výslovnost, skloňování a pravopis slov 

přejatých) 

9. ročník 

Historický vývoj češtiny, její místo mezi ostatními jazyky 

Jazyková kultura a norma, jazykové příručky a slovníky 

Morfologický, lexikální a syntaktický pravopis 

Skladba (stavba textu, samostatný větný člen, interpunkce ve větě jednoduché 

a souvětí, řeč přímá a nepřímá) 

 

6. ročník 

Ústní lidová slovesnost 

Poezie (verš, rým, rytmus, nonsens, píseň, vlastní tvorba) 

Próza (členění textu, žánry – román, povídka 

Pohádka, pověst, báje, bajka, biblické příběhy 

Libreto, divadelní scénář 
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 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké 

dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě 

osvojených znalostí základů literární teorie  

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 

funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v 

české a světové literatuře 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování 

vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i 

v dalších informačních zdrojích 

 

7. ročník 

Rozdělení literatury (poezie, próza, drama, lyrika, epika) 

Balada, romance, pohádka, pověst, báje, legenda, epos, kronika, cestopis, 

detektivka, dobrodružný příběh 

rysy romantismu a realismu v dílech 

básnické prostředky v textu (metafora, personifikace, přirovnání) 

autobiografické prvky v literatuře 

filmová a divadelní adaptace lit. Díla 

8. ročník 

Nejstarší světové mýty 

Antická literatura 

Česká středověká literatura 

Renesance, humanismus, baroko, klasicismus 

Romantická a realistická literatura 

Národní obrození 

Prokletí básníci 

9. ročník 

Reakce na 1.sv. válku v literatuře 

Meziválečná poezie a próza 

Odraz  2.sv. války v literatuře, téma holocaustu 

Česká literatura 2. pol. 20. stol . (oficiální, samizdat, exil) 

Literatura a náboženství 

Literatura věcná a umělecká 

Vývoj dramatu, česká divadelní scéna 

Literatura pro děti a mládež, 

regionální literatura 

literatura hodnotná a konzumní 

 


