
KURIKULUM PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY S VÝUKOU V JAZYCE 

A PÍSMU ČESKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V REPUBLICE CHORVATSKO (MODEL A) 
 

A. POPIS PŘEDMĚTU  
  

Češi jsou jednou z dvaadvaceti ústavou uznaných národnostních menšin v Republice Chorvatsko. Podle posledního soupisu obyvatel z roku 2011 žije v 

Chorvatsku 9 641 deklarovaných Čechů, z nichž nejvíce v Bjelovarsko–bilogorské župě. Administrativní a kulturní středisko Čechů v Chorvatsku je město 

Daruvar. Účelem výuky předmětu Český jazyk je příprava žáků na jasné, přesné a správné  dorozumění se v českém jazyce.  

Jazyk je důležitou součástí každého příslušníka určitého národa, je jedním z prvků, který nás definuje jako příslušníky určité kultury a pomáhá nám ji zachovávat 

pro budoucí generace a předávat jim ji. Účelem výuky českého jazyka je povzbuzovat u žáků pocit příslušnosti k české národnostní menšině v RCH a rozvíjení 

lásky k českému kulturnímu dědictví.   

Český jazyk se vyučuje v rámci jazykově-komunikační oblasti. Ve vyučování se opírá o chorvatský jazyk. Kurikulum předmětu český jazykA.6. je založeno na 

oblastech Komunikace a jazyk, Literatura a tvořivost a Kultura a média.  

Díky postupnému a systematickému osvojováním jazykového systému češtiny budou žáci tento jazyk úspěšně používat v různých komunikačních situacích a 

budou schopni se  ústně a písemně vyjadřovat. Během čtvrtého a pátého období výuky českého jazyka budou žáci samostatně vyhledávat informace týkající 

se různých oblastí a své poznatky budou schopni prezentovat různými způsoby. Při čtení různých textů z české literatury budou žáci schopni jim porozumět, 

rozebírat je a kriticky je hodnotit. Výuka českého jazyka se soustředí na vyhledávání informací, argumentování, používání získaných vědomostí o literatuře a 

jazyku a rozvíjení komunikačních dovedností.  

Kurikulum zahrnuje vybraná témata z české a světové literatury a z českého jazyka. Žáci získávají znalosti a dovednosti pro porozumění kulturnímu dědictví, 

hodnotí ho a dávají do širšího regionálního, evropského a globálního kontextu.  

  

 

Výuka českého jazyka podle modelu A od prvního ročníku rozvíjí žákům povědomí:  

- o národnostní identitě, tj. příslušnosti k české národnostní menšině;  
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- o českém jazyce jako mateřském jazyce;  

- o české kultuře, zvycích a tradicích.  

  

Je velice důležité u žáků rozvíjet lásku k českému jazyku, literatuře a kultuře s ohledem na všechny její odlišnosti, protože  péčí a láskou k mateřskému, tj. 

českému jazyku, národu a kultuře se buduje vlastní identita. Rozvíjí se také cit a tolerance pro jiné jazyky, národy a kultury a porozumění a úcta k příslušníkům 

jiných národnostních menšin. Tímto způsobem může žák lépe rozumět jiným národům, jejich kultuře a tradicím.  

  

V souladu s výchovně-vzdělávacími výstupy z nižších i vyšších ročníků základní školy a na střední škole je nutné žáky podněcovat k osvojovaní znalostí a 

poznávání vlastních kořenů, k poznávání a respektování jiných kultur a jejich duchovních hodnot a rozvíjet schopnost aktivního a zodpovědného chování v 

multikulturním prostředí.  

  

Během celého vzdělávání na základní a střední škole přispívá předmět Český jazyk, stejně jako ostatní předměty, k budování celistvé osobnosti žáka. Výuka 

vyučovacího předmětu Český jazyk má rozličnými obsahy podněcovat k chápání a rozvoji všeobecných hodnot (jako jsou např. slušnost, ohleduplnost, pořádek, 

čistota), humanistických hodnot (jako jsou např. přátelství, spolupráce, filantropie, tolerance, láska, hrdost na vlastní rodinu), citu pro krásu a pro duchovní 

dimenzi existence, zodpovědnosti ke zdraví a  ekologického uvědomění.  

Při výuce českého jazyka je důležité u žáka rozvíjet cit úcty k základním lidským, duchovním a životním hodnotám, vést ho k zodpovědnosti v životě k sobě, 

svým bližním a všem ostatním členům společnosti v současnosti i budoucnosti.  

  

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk je nutné žáka systematicky seznamovat s poznatky o důležitosti, hodnotě a kráse českého jazyka a kultury. U každého 

žáka se musí: 

-          rozvíjet lásku k českému jazyku a literatuře;  

- rozvíjet lásku k české kultuře a tradici;  

- rozvíjet lásku ke psaným památkám českého jazyka; 

- vychovávat ho k udržování jazykového dědictví;  



- rozvíjet povědomí o důležitosti vědomostí o jazyku jako část všeobecné kultury, např. o důležitosti znát základní fakta o vývoji českého spisového jazyka, 

o nutnosti učení českého jazyka;  

- rozvíjet zájem o učení českého jazyka a literatury. 

Při jazykovém vyjadřování je základním cílem:  

- rozvíjet žákovy komunikační schopnosti;  

- rozvíjet žákovy jazykové schopnosti při mluvení, psaní a jazykové tvořivosti;  

- vybavit žáka pro kvalitní komunikaci, ve které bude respektovat pravidla kulturního rozhovoru;  

- aby žák pochopil, že svoboda projevu je základní lidské právo;  

- rozvíjet povědomí o důležitosti správného psaní při každodenní komunikaci.  

  

Kurikulum respektuje kognitivní a jazykové fáze vývoje žáka. Podněcuje celistvou realizaci jeho možností, při čemž je klíčový zážitek radosti a úspěchu při učení 

českého jazyka, literatury a kultury a při vyjadřování a tvoření v českém jazyce. Velice důležité jsou zásady posloupnosti, přiměřenosti, zajímavosti, 

mezipředmětové propojenosti a vyrovnanosti, kterými se ve všech okruzích předmětu podněcuje rozvoj žákovy integrity a identity, pocit vlastenectví, národní 

příslušnosti a příslušnosti k vícekulturní a vícejazyčné společnosti evropských národů.  

  

  

B. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝUKY VE VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK  
  

Základním cílem výuky českého jazyka je připravit žáky pro jazykovou komunikaci. Jazyková komunikace, nebo-li dorozumívání, znamená přijímání a odesílání 

sdělení, což se realizuje jazykovými aktivitami: poslechem a čtením při přijímání sdělení, mluvou a psaním při vytváření nebo odsílání sdělení.  

Na konci vzdělávání budou žáci umět jistě a správně používat svůj mateřský jazyk v jeho ústní a psané podobě. Na úrovni přiměřené svému věku budou žáci 

úplně rozumět rozdílným jazykovým informacím, číst s porozuměním rozdílné texty, korektně se písemně a ústně vyjadřovat, používat spisovný jazyk a budou 



umět se rozhodnout na základě informací z přečteného nebo odposlouchaného textu. Práce s uměleckým textem obohacuje duchovní život žáka, rozšiřuje 

jeho slovní zásobu a ulehčuje jazykovou a písemnou komunikaci. Těžiště výuky českého jazyka je v rozvíjení schopnosti ústního a písemného vyjadřování.  

  

Žáci:  

● Vyjadřují vlastní myšlenky, city, nápady a v souladu s jazykovými a komunikačními normami přiměřeně jazykově reagují v interakci s dalšími mluvčími 

v různých situacích, přičemž rozvíjí (sebe)úctu a vyjadřují své zážitky, názory a postoje s využitím kritického myšlení.   

● Získávají potřebné úrovně dovedností pro poslech, porozumění, mluvení, čtení a psaní, které jsou klíčové pro učení, práci a život, tj. rozvíjejí schopnost 

komunikace v různých situacích, rozumí informacím z textu a hodnotí jejich spolehlivost a užitečnost, reprodukují je a přiměřeně interpretují.  

● Rozumí jazykovým funkcím a ovládají je potřebnými jazykovými pojmy, druhem a stylem textů, rozlišují spisovný (standardní) a hovorový jazyk a umí 

je přiměřeně použít. 

● Rozíjí zvyk a potřebu číst různé druhy textů a umí vyjádřit vlastní prožitky z přečteného uměleckého (literárního) textu.Vyjadřují se samostatně 

kreativně, přičemž vytvářejí texty různých obsahů a účelů.   

● Váží si vlastní jazykověkulturní identity, akceptují a respektují různé jazykové a kulturní společnosti a jejich hodnoty, rozvíjejí vlastní názor, pečují o 

etické a estetické hodnoty.  

  

Na konci třetího období vzdělávání se žák v českém jazyce samostatně vyjadřuje o tématech, která se týkají jeho samého, domu, bydlení, rodiny, školy, volného 

času, kultury, sportu, péče o zdraví, pocitů a nálad, stravování, povolání, lidského těla, jídla a pití, oblékání, nákupů, módy, dopravních prostředků, kalendářního 

roku (prázdniny, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířat, přírody, času, společnosti a společenských problémů, volby povolání, moderních technologií 

a médií, cestování a reálií České republiky.  

  

  



C. OBLASTI VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK 
  

  

Jazyk je prostředkem dorozumívání, komunikace a interakce se světem a umožňuje osobní a společenský vývoj jednotlivce.  V rámci jazykově-komunikační 

oblasti se žáci učí a rozvíjejí své jazykové a komunikační kompetence, čtenářské zájmy, schopnosti kritického přístupu k médiím a jejich obsahům, což jim 

umožňuje porozumění různým textů, se kterými se potkávají v životě.  

Uvnitř této oblasti se rozvíjejí dovednosti dorozumívání a mezilidského působení. Každé výchovně-vzdělávací období respektuje vývojové fáze žáka a s 

individuálním přístupem ke všem žákům navazuje na předem získané znalosti, dovednosti a schopnosti.  

Kurikulum českého jazyka je strukturované do tří oblastí:  

  

1. Komunikace a jazyk  

2. Literatura a tvořivost  

3. Kultura a média 

  

Tyto oblasti jsou v souladu s oblastmi chorvatského jazyka a rozhodli jsme se pro ně proto, že nám umožňují splnit účel výuky českého jazyka na základní a 

střední škole, tj. aby na zvolených tématech žáci získali znalosti, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty jako základ pro učení během celého života. To 

znamená ovládání českého standardního jazyka na úrovni základního a středoškolského vzdělání, rozvoj jazykových komunikačních schopností a dovedností, 

tj. rozvíjení jazykových schopností v mluvené a psané variantě jazyka ve všech funkčních stylech. U žáků se také rozvíjejí literární schopnosti, čtenářské zájmy, 

čtenářská kultura jako i potřeba informací z mediální kultury. Osvojováním těchto oblastí dochází k uvědomování si důležitosti znalosti českého jazyka jako 

kulturní hodnoty a rozvíjí se úcta a láska k jazyku českého národa, jeho literatuře a kultuře. Vedle toho všeho se rozvíjejí i další kompetence potřebné v jiných 

předmětech (v chorvatském jazyce, cizím jazyce, výtvarné výchově a hudební výchově) jako i schopnost vyhledávání odpovídajících informací a způsobů jejich 

hodnocení. Ve všech oblastech se rozvíjí jazykově-komunikační kompetence a ovládání jazykových činností jako poslech, mluvení, čtení, psaní, obohacování 

slovníku a překládání a jejich vzájemné působení vedle neustálého rozvoje aktivního slovníku.  

 



1. Komunikace a jazyk  
  

V každodenním životě nám mluva slouží k vyjadřování myšlenek, potřeb, přání a pocitů a představuje jeden z nejdůležitějších prostředků a způsobů 

komunikování. Komunikace a jazyk poskytují velké možnosti vyjadřování a zprostředkovávají druhým naše mentální a psychické aktivity. Komunikace je základní 

funkce jazyka.  

Důležitost komunikace je v podněcování vědomého používání jazyka jako základu pro rozvoj dovedností abstraktního a kritického myšlení ve vyjadřování. V 

rámci této oblasti žáci odhalují, rozpoznávají a vštěpují si nové znalosti a rozvíjí jazykové a komunikační dovednosti v mateřském jazyce. Žáci budou schopni 

veřejně komunikovat, při čemž budou respektovat určitá komunikační a jazyková pravidla stanovená standardní jazykovou normou českého jazyka. Tato oblast 

pojímá jazyk jako prostředek pro výměnu informací, nápadů, postojů a hodnot. V rámci této oblasti se rozvíjejí: 

- jazykové, pragmatické, sociolingvistické kompetence;  

- kompetence tvořivosti a kreativity: vytváření textů různých druhů a struktur pro odlišné účely;  

- socializační schopnosti žáků výměnou nápadů, názorů, zkušeností, pocitů, interpretací významu a přímou interakcí s druhými; 

- podmínky pro vyjadřování osobního mínění, emocí, fantazie;  

- zvyk poslouchat a respektovat druhé, kultura dialogu. 

  

2. Literatura a tvořivost  
  

Literatura je souhrn psaných textů, děl, dokladů, památek jednoho jazyka, národa, kulturního okruhu nebo civilizace. Je výsledkem tvořivé činnosti lidského 

ducha, která se realizuje v jazyce. Oblast Literatura a tvořivost je klíčová pro porozumění vývoji literatury od jejího vzniku až dodnes. Během celého vzdělávání 

se žáci seznamují s reprezentativními spisovateli české literatury, jako i s jejich literárními díly a se spisovateli a díly české národnostní menšiny v Chorvatsku. 

Ve čtvrtém a pátém období vzdělávání si žák osvojuje chronologicky vznik literárních období, učí se jejich znaky, zařazuje spisovatele a jejich díla do literárních 

směrů, srovnává charakteristiky literárních směrů, interpretuje literární díla nebo jejich úryvky. Tato oblast předpokládá porozumění, tlumočení a hodnocení 



textů rozličných obsahů a struktur, jejich užívání a kritické hodnocení díky osobnímu rozvoji, nabývání a zdokonalování znalostí na všech úrovních vzdělávání a 

získávání kompetencí pro celoživotní učení:  

- zvědavost jako předpoklad pro čtení a psaní; 

- schopnost soustředěného čtení neliterárních a literárních textů, analýzy a interpretace textu a porozumění kontextu; 

- kritické myšlení, kreativitu a inovace, řešení problémů a dělání rozhodnutí;  

- schopnost praktického aplikování informací získaných z textů. 

  

3. Kultura a média   
  

Úkolem oblasti Kultura a média je vzdělávání k pochopení různých médií – divadla, filmu, rozhlasu, tištěných médií, komiksu, počítače, tj. přijímání divadelního 

představení, filmu, rozhlasového a televizního vysílání, jakož i rozvoj kompetencí pro jejich hodnocení. V předmětu Český jazyk je úlohou oblasti Kultura a 

média seznámit žáky s divadelními představeními, filmy, rozhlasovým vysíláním, časopisy, tiskem a užitečnými webovými stránkami českého národa a české 

národnostní menšiny v RCH a podněcovat žáky k tomu, aby se sami zapojili do kulturního života české národnostní menšiny.   

Mediální kultura by měla přispívat ke kulturnímu vzdělávání žáka, seznamovat ho se všeobecně kulturními fakty týkající se médií, a v období dospívání žáků by 

média měla mít zábavný, výchovný, vzdělávací a komunikační účel.  

Cílem používání médií je modernizace výuky a zvýšení informační gramotnosti mladých, což je celospolečenský požadavek.  

V rámci výuky českého jazyka by mediální kultura měla být přiměřeně zastoupena s ohledem na zastoupenost médií v každodenním životě a u žáka by měla 

rozvíjet kompetenci k vyhledávání a třízení informací, využívání informací, volbě různých metoda a postupů při řešení každodenních problémů. Mediální kultura 

musí být výchova s využitím médií, jejímž základním cílem je rozvoj kritického myšlení. Úloha medií je důležitá ve vzdělávání a jsou také zodpovědná za kulturu 

a kulturní hodnoty. Mediální vzdělávání vyplývá z potřeby společnosti a potřeby jednotlivců, proto se musí žákům umožnit, aby  při své interakci s médii všech 

druhů uspokojili své intelektuální potřeby i potřebu zábavy. V rámci této oblasti si žáci osvojují znalosti o sobě a druhých, zodpovědné chování k příslušníkům 

jiných jazyků a kultur, učí se vážit si odlišných hodnot, názorů a chování, rozvíjí povědomí o sobě jako o člověku, který buduje, ctí a vyjadřuje vlastní (jazykovou) 



identitu a ctí identitu druhých, schopnost zprostředkování dialogu mezi jazykem a kulturou s cílem snažit se porozumět odlišným perspektivám a uvědomění 

si nutnosti rozbíjet všechny druhy stereotypů a předsudků, diskriminace a vyjadřování nenávisti.  

  

  



 

 

   

   



 

D. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY VE VYUČOVACÍM PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK 
  

Výchovně-vzdělávací výstupy se rozvíjí od prvního ročníku základní školy až po závěrečný ročník střední školy (gymnázium), a proto se jednotlivé dílčí výstupy 

považují za osvojené a neopakují se ve výchovně-vzdělávacích obdobích (třídách, ročnících), která následují. Výchovně-vzdělávací výstupy zahrnují tři složky: 

výchovně-vzdělávací výstup, dílčí výstupy a popis osvojení výstupu na úrovni „dobrý“ na konci ročníku a obsahy a doporučení k dosažení výstupů. 

Rozpracování výchovně-vzdělávacích výstupů (dílčí výstupy) předpokládá podrobnější určení aktivit a obsahů v rámci jednotlivého výchovně-vzdělávacího 

výstupu nebo skupiny výstupů. Popis míry osvojení výchovně-vzdělávacího výstupu na úrovni „dobrý“ na konci ročníku určuje rozsah znalostí, hloubku 

porozumění a stupeň rozvinutosti dovedností a míru osvojení postojů/hodnot v kategorii „dobrý“ na konci ročníku.   

Znázornění výchovně-vzdělávacích výstupů v tabulce ulehčuje čtení dokumentu. Svislé sloupce obsahují všechny výchovně-vzdělávací výstupy ve třech 

oblastech, obsahy a doporučení. Vodorovné řádky znázorňují rozvoj každého jednotlivého výstupu od prvního ročníku základní školy až po závěrečný ročník 

gymnázia. Důležitou částí tabulky je označení výchovně-vzdělávacích výstupů, které ulehčuje orientaci při čtení výstupů.  

  

  

OZNAČENÍ                     VYSVĚTLENÍ OZNAČENÍ 

A. Oblast Komunikace a jazyk 

B. Oblast Literatura a tvořivost 

C. Oblast Kultura a média 

        A.1.                     Oblast Komunikace a jazyk, první ročník  

        B.1.1.                   Oblast Literatura a tvořivost, první ročník, výstup jedna 

  

  

  



 

Kurikulum pro vyučovací předmět Český jazyk pro základní školy a střední školy s výukou v českém jazyce a písmu v 

Republice Chorvatsko (model A)  

 

 

1. ROČNÍK – 140 hodin 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ A.1.1.  

Žák mluvenou formou vyjadřuje své 

potřeby, myšlenky a pocity a řídí se 

pravidly slušné komunikace v souladu s 

jazykovým vývojem. 

- diskutuje o tématech v souladu se svými zájmy a potřebami 

- zahájí konverzaci podle volně vybraného nebo určeného tématu 

- poslouchá mluvčího a nepřerušuje rozhovor 

- odpovídá na otázku úplnou větou 

- klade jednoduché otázky 

- dokáže říci více úplných vět tematicky spojených v celek 

- vysvětluje neznámá slova při rozhovoru 

- během rozhovoru se řídí pravidly slušné komunikace (pozdrav, 

poděkování, prosba, omluva; používá slova: prosím, děkuji, 

promiňte) 

S pomocí učitele zahájí konverzaci, klade otázky, 

odpovídá na otázky a řídí se pravidly slušné komunikace. 

ZŠ ČJ A.1.2.  

Žák poslouchá a rozumí jednodušším 

předčítaným nebo mluveným textům, 

- poslouchá a rozumí jednoduchým mluveným/čteným textům z 

různých zdrojů 

Naslouchá mluvenému/čtenému textu, s pomocí 

učitele odpovídá na otázky týkající se obsahu textu, 

mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje hlásky a slova. 



srozumitelně je reprodukuje a pečlivě 

vyslovuje hlásky a slova.  

- odpovídá na otázky týkající se textu, který poslouchá 

- klade otázky k textu, který poslouchá 

- poslouchá a rozumí ústním pokynům a adekvátně na ně reaguje 

- v mluveném projevu používá náležitou intonaci 

- porozumí krátkému vyslechnutému sdělení 

 

 

ZŠ ČJ A.1.3.  

Žák převypráví jednodušší texty, krátce 

líčí své zážitky. 

- převypráví jednodušší texty přiměřeného rozsahu 

- přesně intonuje větu s ohledem na komunikační účel a pořadí 

slov ve větě v souladu s jazykovým vývojem a věkem 

- používá spojky a, ale, že, protože, (a)nebo ve větě a 

jednoduchých souvětích 

- vypráví krátce a souvisle své zážitky 

- vypráví jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy  

- převypráví krátké a jednoduché poslouchané a přečtené texty  

- popisuje na základě pozorování: osoby, předměty, rostliny a 

zvířata 

- vyslovuje správně hlásky a krátké/dlouhé slabiky 

 

S pomocí učitele vypráví jednoduchý příběh na 

základě vlastního zážitku. 

 
 

ZŠ ČJ A.1.4. 

Žák přečte slova, věty a s porozuměním 

čte jednodušší texty přiměřeného 

rozsahu  

 

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu písmen 

- rozlišuje slovo, slabiku, hlásku 

- osvojí si čtení a skládání slabik, slov, vět  

- přečte slova s určeným písmenem na začátku slova, uprostřed a 

na konci slova 

- odlišuje krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky, slabiky a slova 

s hláskami h, ch, ď, ť, ň, ř, i/y 

- čte slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  

Čte s porozuměním slova a kratší texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti.   

 



- zdokonalí vázané čtení a čtení s porozuměním 

- odpovídá na otázky a klade otázky k přečtenému textu 

- v mluveném projevu používá náležitou intonaci  

- rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací a rozkazovací  

- zobrazuje a čte data v grafech a neliterárních textech jiných 

předmětů (např. matematika, příroda a společnost) 

ZŠ ČJ A.1.5.  

Žák píše správné tvary písmen, slov a 

jednoduché věty, pozná větu a na konci 

věty napíše tečku. 

 

 

- pozná zvukovou a grafickou podobu hlásky  

- rozlišuje písmena od ostatních diakritických znaků 

- píše správné pořadí písmen a slov ve větě 

- rozlišuje a píše malá a velká písmena 

- opisuje podle předlohy a přepisuje jednodušší věty 

- samostatně píše slova a jednoduché věty  

- píše velké počáteční písmeno vlastních jmen a prvního slova věty  

- píše tečku na konci věty 

 

Píše slova a jednoduché věty podle psané normy. 

 

ZŠ ČJ A.1.6.  

Žák se spisovně vyjadřuje, používá 

odpovídající slovní zásobu, dbá na 

gramatickou správnost a kulturu 

mluveného projevu odpovídající 

možnostem žáka 1. ročníku a rozumí 

jednoduchým písemným pokynům.  

- vysvětluje svými slovy význam slov v konverzaci, na základě 

přečteného nebo slyšeného textu 

- používá známá slova a tvoří věty 

- doplňuje větu vhodnými slovy 

- vyhledá slova v dětském slovníku podle abecedy a porovnává 

význam slov 

Rozpoznává význam slov a používá je v slovních 

spojeních a větách v běžných komunikačních 

situacích. 

ZŠ ČJ A.1.7. 

Žák rozlišuje český a chorvatský jazyk a 

vnímá rozdíly. 

- rozpoznává rozdíly vyjadřování v češtině a chorvatštině 

- poslouchá a čte přiměřené texty ve spisovné češtině 

- vyjadřuje se a mluví česky 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu 

S pomocí učitele vnímá rozdíly mezi mluvenými a 

psanými texty v češtině a chorvatštině. 



Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

Typy textů: krátké texty jednoduchých struktur (krátký příběh, krátký popis, zpráva, žádost, oznámení). 

Jazykové metodické texty vhodné pro počáteční gramotnost (texty s vloženými obrázky místo slov, kratší oznámení, pokyny a návody k řešení úkolů, kratší poučné texty s 

obrázky nebo bez obrázků, neliterární texty: tabulky, recepty, formulář). 

Živá řeč učitele, audio-vizuální záznamy, řeč lektora, herce, hovorové hry. 

 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

 

Učitel každodenně podniká aktivity podporující vzájemnou komunikaci. V každodenních i v didaktických situacích žák používá slova prosím, děkuji, odpusťte (promiňte) 

a vyjadřujte svá přání, potřeby, myšlenky a pocity vyvolané otázkami: Co chcete?, Co si myslíte o ...?, Jak se cítíte?  

Žák se během rozhovoru plynule vyjadřuje a není přerušován ani opravován, aby mu opravy a přerušování nepřekáželo a neodrazovalo ho od používání češtiny. 

Žákovi je diskrétně vysvětleno, co špatně řekl, a ukáže se mu, jak opravit chyby. 

Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly průběžně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v souladu s věkem a s navrhovanými tématy: 

 

Já (kdo jsem, pozdravy, představení se), Já a moje rodina (mé okolí, odkud pocházím), Náš dům (pokoje, nábytek, okolí domu, můj pokoj, popis prostoru – nahoře, 

dole, vpravo, vlevo, pod, nad, u, mezi, na…), Na zahradě, na dvoře (co je okolo domu), Volný čas (co dělám po škole, o prázdninách, jaké mám koníčky, slovesa – baví 

mě, hraju/hraju na, chodím na, sportuji, starám se o…), Barvy a tvary (teplé a studené, veselé a smutné, slovesa – vybarvit, malovat, kreslit…, základní geometrické 

tvary, popis věcí – hranaté, kulaté…), Ve škole (lidé – školník, ředitel, učitel, uklízečka, kuchařka…, části školy – třída, jídelna, knihovna, chodba…, činnosti ve škole), Ve 

třídě (věci, co kde je, školní taška, penál a pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin), Chování (co mohu/nemohu, smím/nesmím, musím/nemusím, pravidla) 

 

Při výběru textů pro výuku a hodnocení by se vyučující měli řídit principem od jednodušších po složité, pokud jde o obsah, druh textu, jazykové struktury a slovní 

zásobu. Texty během fáze počáteční gramotnosti by měly být kratší, psané většími písmeny a srozumitelným stylem a jazykem. V souladu se zájmy a pokrokem žáků 

by měli být postupně složitější. 

Při osvojování počátečních čtenářských dovedností by měl žák cvičit čtení denně. Učitel ve spolupráci s odborným spolupracovníkem – školním knihovníkem vytváří 

prostředí, které stimuluje čtení a využívání technik čtení, které umožňují žákům být přesní, správně vyslovovat hlásky, intonovat věty a porozumět tomu, co bylo 

přečteno. Rychlost čtení není v počátečním procesu gramotnosti rozhodující. 

Při začátečním psaní žák píše velkými tiskacími písmeny (formální školní písmo). Malá písmena jsou určena pro čtení a psaní diktátů. Opisování a psaní delších textů 

malými formálními písmeny se nedoporučuje. Malými písmeny lze jako motorické cvičení psát pouze kratší text. Při psaní samostatného kratšího textu mohou žáci 

psát několik vět velkými a malými písmeny. 



B. LITERATURA A TVOŘIVOST  

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ B.1.1.  

Žák vyjadřuje své city, myšlenky a 

poznatky po vyslechnutém nebo 

přečteném textů.    

- vyjadřuje dojmy po přečtení/poslechu literárního textu a vyjádří 

je slovy, kresbou nebo pohybem 

- popisuje slovy a kresbami situace popsané v literárním textu a 

porovnává je se svými vlastními myšlenkami a zkušenostmi 

- vyjadřuje názor na chování postav a své dojmy 

- porovnává chování literárních postav se svým a s jednáním 

osob kolem sebe 

-  vypráví události z každodenního života a porovnává je s       

literárním textem 

S pomocí učitele vyjadřuje své myšlenky a pocity po 

poslechu/přečtení literárního textu a 

popisuje podobné situace z každodenního života. 

ZŠ ČJ B.1.2.  

Žák čte a poslouchá literární text s 

porozuměním, rozeznává dobré a špatné 

jednání postav a poznává další literární 

žánry. 

- vyjadřuje své pocity a dojmy z přečteného textu 

- popisuje situace, děj a literární postavy a porovnává s vlastními 

zážitky 

- odlišuje povídku, báseň, pohádku, hádanku a divadelní hru 

- pozná začátek, hlavní část a konec po přečtení nebo poslechu 

povídky 

- poslouchá s porozuměním čtený text 

- převypráví vlastními slovy příběh 

- čte přiměřeně náročný text s porozuměním  

Poslouchá/čte s porozuměním literární text, ústně 

odpovídá na otázky a rozlišuje literární žánry s 

pomocí učitele. 



ZŠ ČJ B.1.3.  

Žák si vybírá doporučené literární texty a 

vyjadřuje své dojmy z 

přečteného/vyslechnutého textu. 

 

- seznámí se s prostorem a prací ve školní knihovně 

- jednou týdně navštěvuje knihovnu a půjčuje si ke čtení 

obrázkové knihy 

- seznamuje se s různými literárními texty pro děti  

- doporučuje knížky spolužákům 

- odůvodňuje svůj výběr doporučovaných knih 

- hodnotí literární text podle svého vkusu  

- odůvodňuje, co se mu líbí a co nelíbí v literárním textu 

- posuzuje různé způsoby čtení dětské literatury (poslech čtení, 

samostatné čtení, čtení ve dvojicích) 

- vybírá si texty z dětských knih a časopisů podle doporučení 

nebo dle vlastního výběru  

- vytváří si čtenářský profil (seznam) přečtených obrázkových 

knih, příběhů, básní, pohádek a divadelních her s pomocí 

dospělých a porovnává svůj vlastní seznam se seznamem 

ostatních spolužáků s cílem podporování čtení 

 

Vybírá si samostatně texty a čte různé druhy literatury, 

hodnotí je dle svého vkusu a odůvodňuje, co se mu líbí a 

co ne. 

B.1.4.  

Žák se tvořivě vyjadřuje podle svých zájmů 

a na základě vlastní zkušenosti a poznatků 

osvojených během výuky. 

- zkoumá, experimentuje a pracuje nezávisle a volně na tématu, 

které je mu blízké 

- nabízí inovativní řešení na základě různých zkušeností a zážitků 

poskytnutých během procesu výuky 

- tvoří vlastní text, ilustruje vybrané verše nebo části příběhu, 

postavy a místo děje, dramatizuje texty a předvádí dramatizaci, 

vyjadřuje se pohybem 

- vytváří si vlastní pracovní portfolio a sleduje vlastní pokrok 

- používá jazykové dovednosti, aktivní slovní zásobu a základní 

znalosti a vytváří vlastní mluvený nebo písemný projev 

- rozvíjí svůj vlastní potenciál pro kreativitu 

Osvojení výsledků je sledováno, ale nepodléhá 

hodnocení. 



Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

 

Typy textu: ilustrovaný příběh, povídka, pohádka, dětská báseň, krátká scénka, hádanka, říkadlo. 

* Seznam navrhovaných literárních textů k celkovému přečtení je součástí tohoto dokumentu a podléhá změnám podle návrhů a pokynů odborného spolupracovníka-

knihovníka a podle knižního fondu školní knihovny. 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

Učitel každodenně plánuje čas na čtení a společně s odborným spolupracovníkem-knihovníkem organizuje čtenářské aktivity: vyprávění/čtení nahlas celé třídě, čtení v 

malých skupinách a čtení nahlas anebo potichu ve školní knihovně. Texty jsou v souladu s kognitivními schopnostmi žáků, přiměřené věku a tematicky související se zájmy 

žáků a jejich zkušenostmi. 

Žák čte dvě kompletní literární díla ročně, alespoň jedno literární dílo dle vlastního výběru. Podle výběru vyučujícího čte i další díla z rozšířeného seznamu navrhovaných 

textů pro samostatné čtení. 

Výstup, ve kterém jsou žáci povzbuzováni k tvůrčímu vyjadřování, není hodnocen, pouze sledován. Výstupu lze dosáhnout individuální a týmovou prací. Žák prezentuje 

práci ve třídě a učitel může žáka ohodnotit za vynikající práci. Výstupem se realizují průřezová témata Osobní a sociální rozvoj, Učení, jak se učit, Využití informačních a 

komunikačních technologií. 

C. KULTURA A MÉDIA  

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ C.1.1.  

Žák čte/poslouchá podstatné informace v 

sdělovacím textu vhodném pro daný věk a 

rozlišuje článek, nadpis, řádek, odstavec. 

- naslouchá čtení nebo samostatně čte informativní text vhodný 

pro počáteční gramotnost 

- třídí informace z poslouchaného nebo přečteného textu podle 

pokynů 

- vyhledává jeden nebo více údajů z textu na základě kladených 

otázek 

- vyjadřuje se kresbou anebo slovy o přečteném textu 

 

Čte/poslouchá sdělovací text vhodný pro daný věk a 

dle pokynu vyhledá podstatné údaje. 



ZŠ ČJ C.1.2.  

Žák rozlišuje různé mediální obsahy. 

- rozlišuje druhy médií vhodných pro děti 

-  vybírá a diskutuje o oblíbeném mediálním obsahu: animované 

filmy, televizní a rozhlasové pořady pro děti, vzdělávací a dětské 

programy, divadelní hry 

-  poslouchá čtené nebo samostatně čte kratší texty v dětských 

časopisech 

-  poslouchá zvukové pohádky 

-  rozpoznává a používá digitální učební materiály vhodné pro 

daný věk  

-  vyjadřuje svůj názor na mediální obsah ústně nebo kresbou 

Rozpozná druhy médií a mediální obsah přiměřený 

věku a zájmu a samostatně si vybírá oblíbený 

mediální obsah. 

ZŠ ČJ C.1.3.  

Žák navštěvuje kulturní akce vhodné pro 

daný věk. 

- účastní se kulturních akcí odpovídajících věku 

- povídá si s ostatními žáky o kulturní akci 

- vyjadřuje svůj názor na to, co se mu líbí nebo nelíbí 

- vyjadřuje svoje dojmy kresbou, malbou, řečí, pohybem, písní 

Popisuje kulturní události a zdůrazňuje části, které 

pro něj byly zajímavé. 

Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

Typy textů: krátké vzdělávací texty v učebnicích, dětské časopisy, dětské lexikony, slovníky a encyklopedie a kratší sdělovací texty v souladu s počáteční gramotností; 

neliterární text: tabulky, piktogramy. 

Média: dětské časopisy, animované filmy, vzdělávací a interaktivní digitální média přiměřená věku a zájmům žáků, televizní a rozhlasové pořady pro děti, zvukové 

pohádky. 

Kulturní akce: divadelní hry pro děti, umělecké výtvarné výstavy, výstavy přiměřená věku a zájmům žáků, setkání se spisovateli a ilustrátory ve školních nebo veřejných 

knihovnách, dětské, vzdělávací, tradiční festivaly, kulturní projekty pro děti. 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

Aktivity a obsah uvedený v této oblasti se přizpůsobuje věku a zájmům žáků, prostředí (místní komunity a jejich nabídka kulturního a uměleckého programu) a 

odkazům na digitální obsah dostupný všem bez ohledu na místo výuky nebo bydliště. 



Po dohodě se školním knihovníkem učitel uspořádá v průběhu školního roku ve školní knihovně nejméně dvě vyučovací hodiny vzdělávacích aktivit s žáky, při nichž 

budou zpracovávat témata z knihovnicko-informační oblasti zaměřené na zvýšení informační a čtenářské gramotnost žáků. Různými aktivitami se žáci vedou ke 

kritickému využívání různých zdrojů informací, učí se práci s knihami a s textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. 

Mimoškolní aktivity vyžadují individuální zapojení každého žáka, využívání nabytých znalostí a kompetencí z hlediska přímého zážitkového učení. Výstup podporuje 

osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života. 

 

Návrh zastoupení oblastí předmětu v 1. ročníku ZŠ 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu nanejvýš do 10%. 

V prvním cyklu (1. a 2. ročník) mají všechny tří tematické oblasti stejný podíl na hodnocení výsledků výstupů.  

Komunikační jazyková kompetence se rozvijí ve všech oblastech a podporuje se jazykovými aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje se rozvoj slovní 

zásoby. 
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2. ROČNÍK – 140 hodin 

A. KOMUNIKACE A JAZYK  

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ A.2.1.  

Žák v mluveném projevu sestaví jednoduché sdělení z 

každodenního života, vyjádří své potřeby, myšlenky a 

pocity a řídí se pravidly slušné komunikace.  

- diskutuje o tématech z každodenního života, která jsou 

v souladu s jeho zájmy a pocity  

- zahájí konverzaci podle volně vybraného nebo 

určeného tématu 

- poslouchá mluvčího a nepřerušuje rozhovor 

- odpovídá na otázky a klade otázky celou větou 

- spojuje věty tematicky do jednodušších souvětí  

- volí vhodná nová slova a určuje jejich významy  

- osvojuje správnou výslovnost hlásek h, ch, ď, ť, ň, ř, y a 

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  

- rozlišuje tvrdé a měkké slabiky (di, ti, ni - dy, ty, ny) a 

krátké a dlouhé samohlásky  

- volí náležitou intonaci ve větě tázací, oznamovací a 

rozkazovací  

- vyslovuje přesně věty kladné a věty záporné 

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 

S pomocí učitele zahájí konverzaci na témata z 

každodenního života na základě vlastní 

zkušenosti a dodržuje pravidla slušné 

komunikace. 

ZŠ ČJ A.2.2.  

Žák naslouchá s porozuměním jednoduššímu textu a 

odpovídá na otázky na základě poslechu. 

- poslouchá s porozuměním jednodušší 

mluvené/přečtené texty přiměřené složitosti 

- odpovídá na otázky týkající se textu, který poslouchá 

 

Naslouchá s porozuměním 



 - klade otázky po poslechu 

- ověřuje porozumění vyslechnutého sdělení v 

rozhovoru se spolužáky  

- klade otázky k obsahu poslechového textu, který 

nepochopil 

- vyjadřuje své myšlenky a pocity o vyslechnutém 

(kresba, písemný nebo mluvený projev, pohyb) 

 

mluvenému/čtenému textu, odpovídá na 

otázky týkající se obsahu textu. 

 

ZŠ ČJ A.2.3.  

Žák čte s porozuměním kratší texty tematicky přiměřené 

věku a tematicky související se zájmy žáků a jejich 

zkušenostmi. 

  

   

   

- čte krátké texty tematicky přiměřené zájmům, 

zkušenosti a jazykové úrovní žáků 

- odpovídá na otázky týkající se přečteného textu 

- klade otázky po přečtení  

- rozlišuje neznámá slova 

- odhaduje význam neznámého slova z kontextu 

přečteného textu 

- vyhledá informace v textu podle pokynů nebo otázek 

- využívá údaje z grafu, jednoduché tabulky, diagramu 

 Čte s porozuměním kratší texty tematicky 

přiměřené věku a tematicky související se zájmy 

žáků a jejich zkušenostmi a odpovídá na otázky o 

přečteném textu podle návodu. 

 

ZŠ ČJ A.2.4.  

Žák píše správné tvary psacích písmen, slova a 

jednoduché věty, zvládá pravopisná pravidla přiměřená 

věku a úrovní znalosti jazyka. 

- píše velká a malá psací písmena  

- pozná rozdílná a podobná psací písmena  

- rozlišuje velké a malé psací písmeno   

- spojuje písmena, slabiky, slova psacími písmeny   

- opisuje a přepisuje slova a věty psacími písmeny  

- píše slova a věty psacím písmem sám anebo podle 

pokynů učitele 

- vytváří slohový útvar (soupis, pravidlo, návod, dopis 

apod.)  

- píše kratší písemný projev na zadané téma  

Píše a opisuje písmena, slova a jednoduché věty a 

řídí se pravopisnými pravidly přiměřeně věku a 

úrovni znalos jazyka. 



- rozlišuje hlásky, slabiky, slova  

- rozpozná samohlásky (dlouhé a krátké) a souhlásky, 

správně píše dlouhé a krátké samohlásky a slabiky di, 

ti, ni, dy, ty, ny  

- píše správně dlouhé samohlásky (délka), dvojhlásky 

(diftongy) au, ou, eu, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a 

hlásky h, ch, ď, ť, ň, ř, y  

- rozděluje slova na konci řádku 

- správně píše velká písmena na počátku vět a vlastních 

jmen osob, zvířat a místních pojmenování (ulice, 

náměstí, obce, vesnice a města, jména známých 

institucí…) 

- používá vhodně grafické symboly a interpunkci: tečka, 

vykřičník, otazník; měrné jednotky délka, měna, čas) 



ZŠ ČJ A.2.5.  

Žák vypráví kratší jednoduché texty podle určeného 

tématu.  

- vypráví krátké jednoduché texty podle volně 

zvoleného nebo zadaného tématu přiměřené věku a 

stupni osvojenosti jazyka 

- převypráví příběh podle obrázků 

- vypráví vlastní zážitky 

- vypráví události s dodržením časové posloupnosti 

- popisuje na základě pozorování 

- pozná a sleduje významy slov, které tvoří větu jako 

smysluplný celek, kterým se vyjadřují myšlenky a 

pocity 

- vyslovuje správně slova s hláskami h, ch, ď, ť, ň, ř, y a 

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, rozlišuje di-dy, ti-ty, ni-

ny a dlouhé a krátké samohlásky 

- v mluveném projevu používá náležitou intonaci ve 

větách oznamovacích, tázacích a rozkazovacích 

 

S pomocí učitele vytváří kratší mluvené projevy 

podle zadaného tématu. 

 

 

 

ZŠ ČJ A.2.6.  

Žák přesně používá a vysvětluje slova, slovní spojení a 

věty ve správném významu s ohledem na komunikační 

situaci. 

- pozná nová slova, pamatuje si jejich význam a výužívá je 

v komunikaci 

- vysvětlí význam slov, který rozpozná z kontextu 

- používá vhodná slova při tvoření formulací a vět 

- používá nová slovíčka při utváření nebo doplňování 

vět 

- hledá významy slov, vět, textů v dětském slovníku a 

používá je v komunikaci 

- rozlišuje oznamovací, rozkazovací a tázací větu a větu 

kladnou a zápornou 

  

Používá slova, slovní spojení a věty ve správném 

významu s ohledem na účel komunikace a 

situaci. 

 



ZŠ ČJ A.2.7.  

Žák rozlišuje spisovná a hovorová slova v českém jazyce, 

rozlišuje a porovnává český a chorvatský jazyk. 

- rozlišuje spisovná a hovorová slova v českém jazyce 

- porovnává slova hovorová a spisovna v českém jazyce 

- užívá vhodná spisovná slova namísto hovorových 

výrazů 

- čte a tvoří písemný projev na základě vlastních zájmů a 

zkušeností 

 

S pomocí učitele vnímá v mluvených a psaných 

projevech rozdíly mezi spisovnou a hovorovou 

češtinou a porovnává ji s chorvatštinou. 

 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výsledků  

Typy textů: krátké texty jednoduchých struktur (jednoduché dialogické a monologické texty, krátké vyprávěné texty, krátké popisné texty (popis předmětu nebo postavy), 

krátké sdělovací texty přiměřené věku a úrovni znalosti jazyka: zpráva, prosba, přání, dopis. 

Lingvometodické texty přiměřené úrovni znalosti jazyka (texty s vloženými obrázky místo slov, kratší oznámení, pokyny na řešení úkolů, kratší vzdělávací texty s obrázky 

nebo bez obrázků, neliterární texty: tabulky, recepty, formulář, inzerát…).                                                                                                                                                                                    

Mediální obsahy: audiovizuální nahrávky, mluva přednašečů, herecké projevy, rozhlasové pořady, reklamy, upoutávka/ukázka filmů a pořadů, mluvní cvičení. 

Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

 

Učitel každodenně podniká aktivity podporující vzájemnou konverzaci a komunikaci. Učitel připravuje různé didaktické materiály do výuky na základě komunikačních 

kompetencí žáků: metodické pracovní listy pro písemná cvičení ( úkoly pro smysluplné seřazení slov ve větě (slovosled), cvičení doplnění vět a zařazování do textového 

celku, shrnování vět a textu, přepisovací cvičení s úpravami.                                                                              

Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly neustále rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků při mluveném a písemném projevu v souladu s navrhovanými 

tématy: 

Hodiny (Kolik je hodin?, kdy co děláme), Můj den (co dělám, co mě baví, ráno, poledne, večer), Můj týden (dny v týdnu, včera, dnes, zítra), Měsíce v roce (svátek a 

narozeniny, co kdy slavíme), Rok (roční období, co kdy děláme, co ke kterému období patří), Čísla (číslice základní, řadové, spojení číslovky a podstatného jména, například: 

jeden žák, dva žáci, pět žáků, dvacet jedna žáků, sto žáků…), Zdraví a fyzický stav (části lidského těla, slovesa – odpočívat, onemocnět, uzdravit se…), V knihovně (co je v 

knihovně, kniha, noviny, časopis, obrázky, fotky…, slovesa – číst, přečíst, prohlížet, napsat…)  

 

Při výběru textů pro učení, výuku a hodnocení by se měl dodržovat princip od jednoduchého k složitému, s ohledem na obsah, druh textu, jazykové struktury a slovní 

zásobu. Texty během fáze počáteční gramotnosti by měly být kratší a jednodušší, psané srozumitelným stylem a jazykem. V souladu se zájmy a pokrokem žáků by měli být 



postupně složitější. Při osvojování čtenářských dovedností by měl žák denně cvičit čtení. Učitel ve spolupráci s knihovníkem vytváří prostředí, které povzbuzuje čtení a ve 

výuce využívá různé techniky čtení. 

V počátečním psaní se žákovi umožňuje kreativita a podporuje se tvořivé vyjadřování, které se výrazně liší od tradičního hodnocení. Aktivity se realizují při individuální a 

týmové práci. Výstup nepodléhá hodnocení. Svoje výtvory a vlastní pracovní listy si žák ukládá do portfolia a prezentuje je spolužákům. Učitel ho může odměnit známkou 

za mimořádně dobrou práci. 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST  

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ B.2.1.  

Žák vyjadřuje své city, myšlenky a poznatky po vyslechnutí 

nebo přečtení textu a porovnává je s vlastními 

zkušenostmi. 

- vyjadřuje své pocity a dojmy po přečtení/poslechu 

literárního textu  

- popisuje situace, příběhy a postavy v literárním textu 

a porovnává je s vlastními zážitky a zkušenostmi 

- porovnává jednání literárních postav s vlastním 

jednáním a jednáním lidí ve svém okolí 

- převypráví události z každodenního života a 

porovnává je s příběhy v literárním textu 

- pracuje tvořivě s literárním textem: vytváří nový 

konec, mění jednání postav, uvádí nové postavy  

 

S pomocí učitele vyjadřuje své city, myšlenky a 

poznatky po vyslechnutí nebo přečtení textů a 

porovnává je s vlastními zkušenostmi ze života. 

ZŠ ČJ B.2.2.  

 

Žák poslouchá/čte s porozuměním literární text a 

rozlišuje různé literární druhy a žánry. 

 

- rozlišuje povídku, báseň, pohádku, hádanku, 

říkanku, rozpočítadlo, divadelní hru 

- odliší jednotlivé části básně: rým, verš, sloka 

(kytice) 

- rozpoznává rým ve verších 

Poslouchá/čte s porozuměním literární text, 

odpovídá na otázky o jeho obsahu a rozlišuje 

literární druhy a žánry. 



- pozná hlavní a vedlejší postavy 

- určí začátek, hlavní část a konec příběhu 

- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

- odpovídá na otázky o přečteném textu 

- převypráví literární text svými slovy a určí čas a 

místo děje 

 

B.2.3.  

Žák vyjádří svůj názor na přečtený/vyslechnutý literární 

text. 

 

- vyjadřuje svůj názor na text a uvádí, co se mu líbilo 

nebo nelíbilo 

- vysvětluje svůj postoj k jednání postav  

- orientuje se v ději – rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v literárním textu  

- kreslí/ilustruje svůj postoj k literárnímu textu 

domluvenými znaky (symboly) 

Žák vyjadřuje svůj názor na přečtený/vyslechnutý 

literární text a s pomocí učitelé odůvodní, co se mu 

líbilo a co ne. 

B.2.4.  

Žák si samostatně vybírá a čte/poslouchá s porozuměním 

literární texty dle vlastního zájmu. 

 

   

- seznamuje se s různými typy obrázkových knih, s 

knihami příběhů a básní pro děti 

- seznamuje se s prostorem knihovny (školní, městská, 

besední) 

- navštěvuje pravidelně knihovnu a půjčuje si obrázkové 

knihy a knihy pro děti pro každodenní čtení 

- denně si vybírá literární text ke čtení na návrh učitele 

nebo si sám vybírá literární texty z dětských knih a 

časopisů 

- doporučuje obrázkové knihy a knihy pro děti ostatním 

žákům ke čtení 

- vysvětluje svůj vlastní výběr knihy 

  

Vybírá si a čte/poslouchá literární texty dle 

vlastního zájmu. 



- posuzuje různé způsoby čtení: poslech přečítání 

dospělých, samostatné čtení, čtení ve dvojicích 

ZŠ ČJ B.2.5.  

Žák se tvořivě vyjadřuje podle svých zájmů a na základě 

zkušeností a nových poznatků osvojených během výuky. 

- používá jazykové dovednosti, aktivní slovní zásobu a 

základní znalosti a vytváří vlastní mluvený nebo 

písemný projev, ve kterém se projevuje kreativita a 

tvořivé myšlení 

- zkoumá, experimentuje a pracuje nezávisle a volně na 

tématu, které je mu blízké 

- tvoří vlastní útvary, přetváří přečtený text: dopisuje 

konec příběhu, mění jednání postav a uvádí do děje 

nové postavy, zapojí se do příběhu, dramatizuje texty 

a předvádí dramatizaci, ilustruje literární text atd. 

- vytváří vlastní pracovní portfolio a sleduje vlastní 

pokrok 

 

Výstup se hodnotí formativně. 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Typy textů: ilustrovaný příběh, povídka, pohádka, dětská báseň, krátká scénka, hádanka, říkadla. 

* Seznam navrhovaných literárních textů k celkovému přečtení je součástí tohoto dokumentu a podléhá změnám podle návrhů a pokynů odborného spolupracovníka-

knihovníka a podle knižního fondu školní knihovny. 

Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Učitel plánuje čas na čtení a společně s odborným spolupracovníkem-knihovníkem organizuje aktivity na podporu čtení: vyprávění/čtení nahlas celé třídě, čtení v 

malých skupinách a čtení nahlas nebo potichu ve školní knihovně. Texty jsou v souladu s kognitivními schopnosti žáků, přiměřené věku a tematicky souvisí se zájmy 

žáků a jejich zkušenostmi. 

 



Žák čte dvě celá literární díla ročně, jedno literární dílo dle vlastního výběru. Podle výběru vyučujícího čte i další díla z rozšířeného seznamu navrhovaných textů pro 

samostatné čtení. 

Výstup, ve kterém se má žák tvořivě vyjadřovat, se sleduje, ale nehodnotí se. Výstup lze realizovat individuální a týmovou prací. Žák prezentuje práci ve třídě a učitel 

může žáka ohodnotit za vynikající práci. Výstupem se realizují průřezová témata: Osobní a sociální rozvoj, Učení, jak se učit, Využití informačních a komunikačních 

technologií. 

C. KULTURA A MÉDIA  

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ C.2.1.  

Žák čte/poslouchá podstatné informace v sdělovacím 

textu vhodném pro daný věk a reprodukuje základní 

informace a údaje. 

- naslouchá čtení nebo samostatně čte informativní 

(sdělovací) text přiměřený jeho věku 

- třídí informace z poslouchaného nebo přečteného 

textu  

- vyhledává informace v textu  

- vyjadřuje se výtvarným, ústním nebo psaným 

projevem/útvarem o přečteném textu 

 

Podle návodu vyhledá podstatné údaje v 

sdělovacím textu vhodném pro daný věk žáka. 

ZŠ ČJ C.2.2.  

Žák rozlišuje druhy médií a různé mediální obsahy 

přiměřené jeho věku a zájmům. 

- rozlišuje druhy médií vhodných pro děti a diskutuje o 

jejich obsahu 

-  vybírá a diskutuje o oblíbeném mediálním obsahu a 

odůvodňuje svůj výběr 

- sleduje animované, hrané a dokumentární filmy pro 

děti 

- po zhlédnutí převypráví obsah filmů 

- rozlišuje film a divadelní představení 

- sleduje divadelní představení, televizní a rozhlasové 

pořady pro děti  

 

Rozlišuje druhy médií a různé mediální obsahy 

přiměřené jeho věku a zájmům a uvádí média 

a mediální obsahy, se kterými se každodenně 

stýká. 



-  poslouchá předčítání nebo samostatně čte kratší texty 

v dětských časopisech 

-  poslouchá zvukové pohádky 

-  rozpoznává a používá digitální média a digitální učební 

materiály vhodné pro daný věk žáka 

- rozpozná interaktivní digitální média přiměřená jeho 

věku a používá je  

 - rozlišuje loutkové představení od ostatních dětských 

divadelních představení 

ZŠ ČJ C.2.3.   

Žák navštěvuje kulturní akce vhodné pro daný věk a 

vyjádří svůj názor na ně. 

 

- účastní se kulturních akcí  

- diskutuje s ostatními žáky o kulturní akci 

- vyjadřuje svůj názor na to, co se mu líbí nebo nelíbí 

- vyjadřuje svoje dojmy kresbou, malbou nebo kratším 

písemným útvarem 

Popisuje kulturní události a zdůrazňuje části, 

které pro něj byly zajímavé. 

Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

Typy textů: krátké vzdělávací texty v učebnicích, dětských časopisech, dětských lexikonech, slovnících a encyklopediích a kratší sdělovací texty v souladu s počáteční 

gramotností; neliterární texty: tabulky, piktogramy. 

Média: dětské časopisy, animované filmy, vzdělávací a interaktivní digitální média přiměřená věku a zájmům žáků, televizní a rozhlasové pořady pro děti, zvukové 

pohádky. 

Kulturní akce: divadelní hry pro děti, umělecké výtvarné výstavy, výstavy přiměřené věku a zájmům žáků, setkání se spisovateli a ilustrátory ve školních nebo veřejných 

knihovnách, dětské, vzdělávací, tradiční festivaly, kulturní projekty pro děti. 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

Aktivity a obsah uvedený v této oblasti závisí na věku a zájmech žáků, prostředí (místní komunity a jejich nabídka kulturního a uměleckého programu) a odkazech na 

digitální obsah dostupný všem bez ohledu na místo výuky nebo bydliště. 



Po dohodě se školním knihovníkem učitel uspořádá v průběhu školního roku ve školní knihovně nejméně dvě vyučovací hodiny vzdělávacích aktivit s žáky, při nichž 

budou zpracovávat témata z knihovnicko-informační oblasti zaměřené na zvýšení informační a čtenářské gramotnost žáků. Různými aktivitami  se žáci vedou ke 

kritickému využívání různých zdrojů informací, učí práci s knihami a s textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. 

Mimoškolní aktivity vyžadují individuální zapojení každého žáka, využívání nabytých znalostí a kompetencí z hlediska přímého zážitkového učení. Výstup podporuje 

osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života. 

 

 

 

 

Návrh zastoupení oblastí předmětu v 2. ročníku ZŠ 

Při plánování realizace realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu nanejvýš do 10%. 

V prvním cyklu (1. a 2. ročník) mají všechny tři tematické  oblasti stejný podíl na hodnocení výsledků výstupů.  

Komunikační jazyková kompetence se rozvijí ve všech oblastech a podporuje se jazykovými aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje se rozvoj slovní 

zásoby. 
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34%

Literatura a 
tvořivost

33%
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3. ročník – 140 hodin 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ A.3.1.  

Žák v mluveném projevu sestaví jednoduché sdělení a 

řídí se pravidly slušné komunikace. 

- zahájí konverzaci podle volně vybraného nebo 

určeného tématu 

- vyjádří v rozhovoru svoje myšlenky, pocity a 

požadavky v souladu s komunikační situací   

- respektuje základní komunikační pravidla v 

rozhovoru 

- volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v 

běžných školních i mimoškolních situacích v 

rozhovoru s dospělými a s vrstevníky  

- poslouchá mluvčího a nepřerušuje rozhovor 

- volí vhodná nová slova, která tematycky navazují na 

situace z každodenní komunikace  

- tvoří kratší mluvený projev podle jednoduché 

osnovy: úvod, hlavní část, konec 

- převypráví příběh s dodržením časové posloupnosti 

- osvojuje správnou výslovnost hlásek h, ch, ď, ť, ň, ř, 

y a slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  

- volí náležitou intonaci ve větě tázací, oznamovací a 

rozkazovací  

Podle návodu zahájí konverzaci na zadané 

téma, umí vyjádřit své požadavky, myšlenky a 

pocity a dodržuje pravidla slušné komunikace. 

 

 

ZŠ ČJ A.3.2.  

Žák naslouchá s porozuměním jednoduššímu textu a 

reprodukuje obsah.  

 

- poslouchá s porozuměním text podle pokynů  

- vyjadřuje své myšlenky a pocity o vyslechnutém 

(kresba, písemný nebo mluvený projev, pohyb) 

Naslouchá s porozuměním 

mluvenému/předčítanému textu a pozná 

podstatné údaje v textu. 



   

   

- ověřuje porozumění vyslechnutého sdělení při 

rozhovoru se spolužáky  

- rozlišuje neverbální znaky komunikace: oční 

kontakt, sleduje více znaků, poslouchá mluvčího se 

zájmem 

- rozpoznává neznáma slova a odhaduje jejich 

význam z kontextu   

- vybere klíčová slova a hlavní myšlenku z 

vyslechnutého textu 

- vyjádří svůj postoj k poslechnutému textu 

 

ZŠ ČJ A.3.3.  

Žák čte s porozuměním texty a vyhledává podstatné 

údaje. 

 

- čte různé texty s porozuměním  
- rozpozná nadpis, článek, ilustraci a fotografie, 

rubriky 
-  odpovídá na otázky týkající se přečteného textu 
- klade otázky po přečtení textu  

- odhaduje význam neznámého slova z kontextu 

přečteného textu 

- vyhledává podstatné údaje v textu 

- využívá a vysvětluje údaje z grafů, tabulek, diagramů 

- převypráví a shrnuje přečtený text (vyhledá hlavní 

myšlenky) 

- čte výrazně různé druhy textů 

 

Čte s porozuměním a vyhledá podstatné údaje 

podle zadaných pokynů. 

 

ZŠ ČJ A.3.4.  

Žák píše podle normy texty jednodušší struktury na 

zadané či volné téma a dodržuje pravopisná pravidla 

přiměřená úrovni znalosti jazyka. 

 

 

 

- standardně píše krátké texty jednoduchých struktur 

na zadané nebo volně vybrané téma  
- píše podle normy psaní  

- píše podle návodu na základě osnovy (úvod, hlavní 

část, uzávěr) 

- vytváří a píše různé druhy textů: pravidla, návody, 

oznámení, dopisy, deník 

Podle zadaného návodu píše texty jednodušší 

struktury na zadané či volné téma a dodržuje 

pravopisná pravidla přiměřená úrovni znalosti 

jazyka. 

 



 

 

 

   

   

- používá nová slova jako součást vlastní slovní zásoby 

- kontroluje pravopis a používá správných tvarů 

písmen a číslic v souladu s psanou normou 

- vyhledá vysvětlení neznámých slov ve slovníku pro 

děti 

- používá vhodná slova v komunikaci 

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru: podstatné 

jméno, sloveso, přídavné jméno 

- užívá slovní druhy v souladu s úrovní znalosti jazyka 

- rozpozná podstatná jména, slovesa a přídavná 

jména, která se vztahují na prostředí kolem nás 

- rozpozná častá a známá slova zdrobnělá 

(deminutiva) a slova zveličelá (augmentativa). 

- píše slova, která jsou součástí aktivního českého 

slovníku se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

- odděluje slova na konci řádku a používá spojovník 

- požívá zkratky měřících jednotek (m, kg, h, l…) 

- píše podle pravidel pravopisu (velké písmeno: názvy 

ulic, náměstí, obcí a měst, vodstev a pohoří v okolí, 

nebeských těles; psaní víceslovných názvů, které 

jsou žáku známé; dvojtečka a čárka při výčtu) 

ZŠ ČJ A.3.5.  

Žák vypráví kratší jednoduché texty podle osnovy a 

rozlišuje úvod, hlavní část a konec mluveného projevu. 

 

- tvoří a vypráví krátké jednoduché texty podle volně 

zvoleného nebo zadaného tématu 

- rozlišuje prostředí, ve kterém se hovor uskutečňuje: 

rodina, škola, ulice, divadlo…  

- odlišuje úvod, hlavní část a konec 

- tvoří jednoduchý mluvený projev podle osnovy: úvod, 

hlavní část, závěr   

- vypráví události s dodržením časové posloupnosti 

- tvoří kratší oznámení a zprávu 

Podle zadaného návodu vypráví kratší jednoduché 

texty a s pomocí učitele utváří úvod, hlavní část a 

konec v mluveném projevu. 

 



- kreativně se zapojuje při společném tvoření povídky 

- používá nová slova v souladu s komunikační situací a 

tématem rozhovoru  

- pozná humoristický styl a využívá ho v mluveném 

projevu  

- v mluveném projevu používá náležitou intonaci: 

přizpůsobí has a hlasitost hovoru  

- vyslovuje správně slova s hláskami h, ch, ď, ť, ň, ř, y 

a slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slova se 

souhláskami d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š uprostřed a na 

konci 

 

ZŠ ČJ A.3.6.  

Žák pozná rozdíly mezi vyjadřováním příslušníků české 

menšiny a vyjadřováním v spisovném českém jazyce. 

 

  

- rozlišuje ústní a písemnou komunikací v 

standardním českém jazyce a jazyce svého prostředí   

- popisuje mluvený projev příslušníků české menšiny 

- mluví a píše literární texty v češtině 

- používá slovníky přizpůsobené jeho jazykovému 

vývoji  

- pozná historické psané dokumenty a památky jako 

kulturní dědictví svého kraje 

 

S pomocí učitele pozná rozdíly mezi 

vyjadřováním příslušníků české menšiny a 

vyjadřováním v spisovném českém jazyce. 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výsledků  

Typy textů: jednoduché dramatické texty: dialog a monolog, krátké povídky, popisné texty (popis předmětu nebo postavy), žádost, vzkaz, zpráva, blahopřání, dopis. 

Lingvometodické obsahy: hovorové hry, telefonní rozhovor, spontánní rozhovor, situační rozhovor, ústní improvizace. 

Mediální obsahy: sdělovací texty přiměřené věku a úrovni znalosti jazyka, rozhlasové pořady, reklamy, upoutávka/ukázka filmů a pořadů, audionahrávky literárních textů. 

Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

 

Učitel připravuje učební materiály v souladu komunikačními kompetencemi žáků: metodické listy k písemnému procvičování, úkoly pro smysluplné seřazení slov ve větě a 

textu, cvičení doplnění vět a zařazování do textového celku, shrnutí vět a textu, přepisovací cvičení s úpravami textu.                                                                        

Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly neustále rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v mluveném projevu a psaní v souladu s navrhovanými tématy: 

 



Povaha a vzhled (přídavná jména, jaký a který), Oblečení (co si oblékám, co nosím, slovesa – oblékat se, nosit, obouvat se, svlékat, zouvat…), Příroda a naše okolí (moře, 

hory, poušť, město, krajina, pole, louka, les, řeka…), Zvířata v přírodě (ve vodě, na souši, ve vzduchu, v lese, v moři, v teplých krajích, v chladných oblastech), Domácí zvířata 

(zvířata v hospodářství – co nám dávají, mláďata, domácí mazlíčci), Jídlo a potraviny (jídlo a pití, co rád jím, potraviny – ovoce, zelenina, sladkosti, pečivo…, co je zdravé a co 

ne), V kuchyni (příprava jídla, recept, slovesa – vařit, péct, krájet, strouhat…, nádobí, vybavení – sporák, myčka, dřez, lednice…), Protiklady (přídavná jména, slovesa, 

příslovce… hrubý – jemný, zlobit – být hodný, pozdě – brzy…) 

Během osvojování a rozvoje čtenářských dovedností žák každodenně čte a zdokonaluje techniku čtení. Učitel ve spolupráci s knihovníkem podporuje čtení a využívá různé 

techniky čtení a pořádá aktivity, kterými se popularizuje čtení. 

V písemném vyjadřování se žákovi  poskytuje prostor pro kreativitu a podporuje se jeho tvořivé vyjadřování. Aktivity lze uskutečňovat individuální nebo týmovou prací. 

Výstup nepodléhá hodnocení. Svoje práce a pracovní listy žák ukládá do portfolia a prezentuje je spolužákům. Učitel ho může odměnit známkou za mimořádně dobrou 

práci. Výstupem se realizují průřezová témata: Osobní a sociální rozvoj, Učení, jak se učit, Využití informačních a komunikačních technologií. 

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ B.3.1.  

Žák propojuje obsah a téma literárního textu s vlastními 

zkušenostmi. 

 

  

 

- vyjadřuje své pocity a dojmy po přečtení 

literárního textu  

- určí téma literárního textu 

- porovná téma literárního textu s vlastními 

zkušenostmi 

- uvádí podobné a rozdílné situace z vlastní životní 

zkušenosti s obsahem a tématem literárního textu  

- porovná svoje dojmy a myšlenky po přečtení textu 

s dojmy ostatních spolužáků 

- posuzuje etické hodnoty textu 

- převypráví události z každodenního života a 

porovnává je s podobnými příběhy v literárním 

textu 

- mění přečtený literární text: změní konec příběhu, 

jednání postav, uvádí do děje nové postavy a zapojí 

sebe do příběhu 

Vyjádří svoje poznatky po 

vyslechnutí/přečtení literárního textu a 

propojí jeho obsah a téma s vlastními 

zkušenostmi. 



ZŠ ČJ B. 3. 2 

Žák čte s porozuměním literární text a pozná různé druhy 

literárního textu. 

  

- rozlišuje realistický příběh nebo povídku, báseň, 

pohádku, bajku, hádanku, dramatický text a dětský 

román podle formy a obsahu 

- rozpozná a určí téma literárního textu 

- odpovídá na otázky týkající se popsané události, 

charakteru postavy, situace v literárním textu, popisuje 

situace, události a postavy v literárních textech 

- rozpoznává sled událostí 

- spojuje vztah mezi postavami s místem a časem děje 

příběhu 

- rozpoznává hlavní a vedlejší postavy v příběhu 

- popisuje postavy podle vzhledu, chování a mluvy 

- rozlišuje části básně: verš, sloka (strofa) 

- pozná básnické obrazy 

- rozpoznává jazykovou hru v básních, pocity a 

malebnost básnických útvarů 

- všímá si rytmu, rýmu a přirovnání v dětské poezii  

- bere na vědomí zvláštnost poetického výrazu: 

malebnost, zvuk a rytmus 

- všimne si opakování ve verši, sloce nebo básni 

- zaznamenává rychlý a pomalý rytmus v básni 

- převypráví literární text vlastními slovy 

- pozná charakteristiky dětské divadelní hry: osoby, 

dialog  

Čte s porozuměním literární text, odpovídá na 

otázky a podle pokynů poznává charakteristiky 

literárního textu. 

 

ZŠ ČJ B.3.3.  

Žák vnímá hodnoty literárního textu v souladu s 

recepčními schopnostmi a vlastními čtenářskými a 

osobními zkušenostmi. 

 

- všímá si literárních hodnot v textu 

- vyjádří, co se mu líbilo v textu 

- pozná pozitivní životní hodnoty, o kterých se v textu 

hovoří 

- posuzuje dobré a špatné jednání postav 

- diskutuje o jednání literárních postav 

Podle pokynu vnímá hodnoty vybraných částí 

literárního textu přiměřeného recepčním 

schopnostem a vlastním čtenářským a osobním 

zkušenostem. 

 

 



- všímá si pozitivních vlastností v literárním textu 

- sdílí své postoje o hodnotách literárního textu s 

ostatními spolužáky  

- uvědomuje si vlastní postoj k literárnímu textu a 

dokáže ho odůvodnit 

ZŠ ČJ B.3.4.  

Žák pravidelně čte se zálibou texty dle vlastního výběru a 

rozlišuje různé druhy literatury pro děti.  

 

 

- čte se zálibou a pravidelně si půjčuje knížky v 

knihově 

- rozvíjí čtenářské dovednosti pravidelným čtením 

různých literárních žánrů 

- rozlišuje obrázkovou knížku, básnickou sbírku, 

povídky, dětský román, bajku, divadelní hru 

- rozlišuje a používá dětské slovníky, encyklopedie a 

lexikony  

- zapojuje se do aktivit, tvůrčích dílen a projektů na 

podporu čtení v knihovně 

- vytvoří seznam přečtených knih 

- odůvodňuje svůj výběr přečtených textů  

- doporučuje spolužákům přečtené knihy, které 

považuje za zajímavé 

- diskutuje o přečtených textech, které přečetlo více 

žáků 

- vybírá si texty podle zájmu ze seznamu 

doporučené četby 

Vybírá si knížky, čte dle vlastního zájmu a 

rozliší druhy literárních textů pro děti. 

ZŠ ČJ B.3.5.    

Žák se tvořivě vyjadřuje podle svých zájmů a na základě 

zkušeností, zážitků a nových poznatků osvojených během 

výuky. 

 

 

 - vytváří s pomocí učitele nebo samostatně vlastní 

díla, ve kterých se uplatňuje kreativita a originální 

tvořivost 

- využívá jazykové aktivity, slovníky a základní 

znalosti k utváření psaného útvaru 

- zkoumá, experimentuje a pracuje samostatně a 

volně na tématu, které je mu blízké 

- sleduje svůj vlastní pokrok a nabízí inovativní 

odpovědi osvojené různými zkušenostmi a zážitky 

při výuce 

Výstup se hodnotí formativně. 



- rozvíjí svoje kreativní schopnosti 

- účastní se diskuse o svých pracích s ostatními 

spolužáky a učitelem 

- hodnotí svoje vlastní práce a práce ostatních žáků 

a uplatňuje sebehodnocení 

- sbírá své práce do složky (portfolia) a sleduje 

vlastní pokrok 

- vytváří různé jednotlivé práce v češtině a 

chorvatštině, píše a ilustruje obrázkovou knihu, 

hraje divadlo, tvoří novinovou stránku, píše dopis, 

kreslí knižní obal, plakát, komiks 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Typy textu: příběh, povídka, pohádka, bajka, dětská báseň, krátká scénka, dětský román, báje, obrázková knížka. 

* Seznam navrhovaných literárních textů k celkovému přečtení je součástí tohoto dokumentu a podléhá změnám podle návrhů a pokynů odborného spolupracovníka-

knihovníka a podle knižního fondu školní knihovny. 

Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Učitel společně s odborným spolupracovníkem-knihovníkem organizuje aktivity na podporu čtení a zapojuje žáky do různých tvořivých čtenářských aktivit: 

vyprávění/čtení nahlas celé třídě, čtení v malých skupinách a čtení nahlas nebo potichu ve školní knihovně. Texty jsou v souladu s kognitivními schopnostmi žáků, 

přiměřené jejich věku a tematicky souvisí se zájmy žáků a jejich zkušenostmi. 

 

Žák čte dvě celá literární díla ročně, jedno literární dílo dle vlastního výběru. Podle výběru učitele čte i další díla ze seznamu doporučovaných textů pro samostatné 

čtení. 

Výstup, ve kterém se žák vede k tvůrčímu vyjadřování, se sleduje, ale nehodnotí se. Výstup lze realizovat při individuální nebo týmové práci. Žák prezentuje svou práci ve 

třídě a učitel může žáka ohodnotit za vynikající práci. Výstupem se realizují průřezová témata: Osobní a sociální rozvoj, Učení, jak se učit, Využití informačních a 

komunikačních technologií. 

C. KULTURA A MÉDIA 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 



ZŠ ČJ C.3.1.  

Žák vyhledává podstatné informace v sdělovacím textu z 

různých zdrojů vhodných pro daný věk. 

  

- vybírá si a čte texty v dětských časopisech, 

dětských knihách a na edukačních internetových 

stránkách 

- rozlišuje sdělovací a literární texty 

- rozpoznává různé zdroje informací 

- vyhledává informace z jednoho zdroje podle 

svých potřeb a zájmů 

- porovnává a ověřuje informace z různých zdrojů 

- vyčleňuje klíčová slova z textu 

- vysvětluje obsah textu 

- doporučuje spolužákům informativní texty, které 

přečetl a které považuje za zajímavé 

 

Podle pokynů pozná a vyčleňuje klíčová slova v 

kratším textu přiměřeném stupni rozvoje 

čtenářské gramotnosti. 

ZŠ ČJ C.3.2.  

Žák rozlišuje druhy médií přiměřených jeho věku a 

zájmům, vybírá si dle vlastních zájmů a vyjadřuje svůj 

názor na mediální obsahy. 

 

 

- rozlišuje hlavní a vedlejší postavy ve filmu 

- odlišuje film od divadelních představení, televizních 

pořadů a dramatických seriálů a upozorňuje na 

podobnosti a rozdíly mezi literárním dílem, 

divadelním představením a filmem vytvořeným 

podle literárního námětu 

- sledujte (dívá se, poslouchá a prožívá) divadelní 

představení, televizní a rozhlasové pořady pro děti 

- poslouchá zvukové pohádky 

- popisuje obsah vzdělávacích a interaktivních 

digitálních médií přiměřených věku žáků 

- čte samostatně a pravidelně texty v literárních a 

zábavných vzdělávacích časopisech pro děti a 

vyjadřuje k nim svoje názory 

- čte komiksy a odlišuje je od ostatních textů v 

tištěných médiích 

- vytváří vlastní projevy při hře na základě mediálního 

obsahu 

 

Rozlišuje druhy médií, popisuje mediální 

obsahy a vybírá oblíbené mediální obsahy. 



  

C.3.3.  

Žák pozná a rozlišuje kulturní akce, které navštěvuje, a 

vyjádří svůj názor na ně. 

 

- navštěvuje kulturní akce a programy a účastní se jich  

- vyjadřuje svůj názor na kulturní program 

 - diskutuje s ostatními žáky o kulturním programu 

-  vyjadřuje svůj názor na to, co se mu líbí nebo nelíbí 

v programu 

-  vyjadřuje svoje dojmy kresbou, malbou, ústním 

nebo písemným projevem 

Popisuje kulturní program, na kterém byl, a 

dokáže říci, co se mu líbilo a co ne. 

Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

Typy textů: dětské časopisy, komiks, vzdělávací texty přiměřené rozvoji čtenářské gramotnosti, zpráva, oznámení, novinový článek v souladu s rozvojem čtenářské 

gramotnosti a kognitivními schopnostmi žáků; neliterární texty: tabulky, piktogramy, soupisy, plakáty, recepty. 

Média: divadelní představení, animované, dokumentární a hrané filmy tematicky a obsahově přiměřené žákům, vzdělávací a interaktivní digitální média přiměřená 

věku a zájmům žáků, televizní a rozhlasové pořady pro děti. 

Kulturní akce: divadelní hry pro děti, umělecké výtvarné výstavy, výstavy přiměřené věku a zájmům žáků, setkání se spisovateli a ilustrátory ve školních nebo veřejných 

knihovnách, dětské literární přehlídky, vzdělávací, tradiční festivaly, kulturní projekty české menšiny pro děti. 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

Aktivity a obsah uvedený v této oblasti závisí na věku a zájmech žáků, prostředí (místní komunity a jejich nabídka kulturního a uměleckého programu) a odkazech na 

digitální obsah dostupný všem bez ohledu na místo vyučování nebo bydliště. 

Po dohodě se školním knihovníkem učitel uspořádá v průběhu školního roku ve školní knihovně nejméně dvě vyučovací hodiny vzdělávacích aktivit s žáky, při nichž 

zpracovávají témata z knihovnicko-informační oblasti zaměřené na zvýšení informační a čtenářské gramotnosti žáků. Různými aktivitami jsou žáci vedeni ke kritickému 

využívání různých zdrojů informací, učí se práci s knihami a s textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. 

Mimoškolní aktivity vyžadují individuální zapojení každého žáka, využívání nabytých znalostí a kompetencí z hlediska přímého zážitkového učení. Výstup podporuje 

osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života. 

 

 

Návrh zastoupení oblastí předmětu v 3. ročníku ZŠ 



Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu nanejvýš do 10%. 

V druhém cyklu (3., 4., 5. ročník) má tematická oblast Komunikace a jazyk podíl 40% na hodnocení výsledků výstupů, tematické oblasti Literatura a tvořivost 30% a Kultura 

a média 30%. 

Komunikační jazyková kompetence se rozvijí ve všech oblastech a podporuje se jazykovými aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje se rozvoj slovní 

zásoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace a 
jazyk 40% 

Literatura a 
tvořivost

30%

Kultura a média 
30%



 

4. ročník – 140 hodin 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ A. 4. 1. 

Žák v mluveném projevu vypráví na zadané nebo volné 
téma a dodržuje pravidla slušné komunikace. 

 

- zahájí konverzaci podle volně vybraného nebo 

určeného tématu 

- hovoří na volné nebo zadané téma 

- vyjádří v rozhovoru svoje myšlenky, pocity a 

požadavky v souladu s komunikační situací   

- rozlišuje situace z každodenní komunikace: rozhovor 

vrstevníků, rozhovor s dospělými 

- volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči při 

rozhovoru s dospělými a s vrstevníky ze školního 

prostředí  

- vypráví o vyslechnutém/přečteném textu a vyjádří 

svůj názor 

- zapojí se spontánně do rozhovoru a předkládá svůj 

názor a svoje připomínky 

- poslouchá pozorně mluvčího a nepřerušuje ho při 

rozhovoru 

- volí vhodná nová slova, která tematycky navazují na 

situace z každodenní komunikace a jsou součástí 

slovní zásoby 

 

Vypráví na zadané nebo volné téma a dodržuje 
pravidla slušné komunikace. 

 



- osvojuje správnou výslovnost znělých a neznělých 

hlásek (b-p, v-f, s-z, š-ž, d-t, ď-ť) uprostřed a na konci 

slova 

- volí náležitou intonaci ve větě tázací, oznamovací a 

rozkazovací 

respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru 

ZŠ ČJ A.4.2.  

Žák aktivně poslouchá různé texty, reprodukuje jejich 

obsah a vyčleňuje klíčové údaje.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- poslouchá s porozuměním jednodušší text  

- poslouchá s porozuměním text podle usměrňujících 

otázek a podle dalších pokynů  

- odpovídá na otázky a klade otázky po poslechu 

textu 

- ověřuje porozumění vyslechnutého sdělení v 

rozhovoru se spolužáky  

- používá neverbální znaky komunikace: oční 

kontakt, sleduje více znaků, poslouchá mluvčího se 

zájmem 

- vyjadřuje své myšlenky a pocity o vyslechnutém 

přiměřeně svému věku 

- porovnává své názory a postoje o vyslechnutém 

textu se spolužáky 

- rozpoznává neznáma slova a odhaduje jejich 

význam z kontextu 

- vyčleňuje neznámá slova a pokouší z kontextu 

odhadnout jejich význam 

- vybere klíčová slova a hlavní myšlenku z 

vyslechnutého textu 

Naslouchá s porozuměním 

mluvenému/čtenému textu a pozná podstatné 

údaje v textu. 



- rozlišuje a vyčleňuje podstatné údaje, nezbytné 

informace a důležité podrobnosti z vyslechnutého 

textu 

- převypráví poslech, aby porozuměl textu jako celku  

- utváří související text 

- vytvoří stručnou zprávu na základě vyslechnutého 

textu  

- vyjádří svůj postoj k poslechnutému textu 

ZŠ ČJ A. 4. 3 

Žák reprodukuje krátké texty jednoduchých struktur v 

souladu s účelem rozhovoru. 

 - tvoří a reprodukuje krátké texty jednoduchých 

struktur 

- rozlišuje různé účely mluveného projevu: 

prezentace, blahopřání, omluva, poděkování, dotaz, 

návrh, příkaz 

- rozlišuje soukromý a veřejný projev 

- utváří mluvený projev podle jednoduché osnovy: 

úvod, hlavní část, závěr 

- používá nová slova odpovídající tématu a 

komunikační situaci 

- pozná důležitost neverbální komunikace při 

mluveném projevu: oční kontakt, mimika 

- vyslovuje slova správně 

- vyslovuje správně běžná slova, která jsou součástí 

aktivní slovní zásoby: samohlásky (i/y - í/ý za tvrdými 

a měkkými souhláskami) 

- používá podle pravidel i/y a í/ý po  obojetných 

souhláskách (b, l, m, p, s, v, z) ve vyjmenovaných 

slovech 

S pomocí učitele reprodukuje krátké texty 
jednoduchých struktur v souladu s účelem 
rozhovoru. 



- přesně intonuje věty tázací, oznamovací a 

rozkazovací 

- respektovat společensky přijatelná pravidla slušné 

komunikace v různých životních situacích 

ZŠ ČJ A.4.4.  

Žák čte s porozuměním texty, vyhledává a vysvětluje 

podstatné údaje. 

 

   

- čte různé texty s porozuměním  

- pozná graficky označené části textu a vyčleňuje 

důležité údaje 

- čte analytický text 

- vyčleňuje klíčová slova 

- vysvětluje základní význam textu 

- objasňuje neznámá slova na základě vysvětlujícího 

rozhovoru, z kontextu a s pomocí slovníku 

- vyhledá texty dle zadaného úkolu 

- využívá a vysvětluje údaje z grafů, tabulek, diagramů 

 

 

Žák čte s porozuměním text, pozná základní části 

textu, vyhledává a vysvětluje podstatné údaje podle 

pokynů a vysvětluje význam přečteného textu. 

 

ZŠ ČJ A.4.5.  

Žák píše podle normy texty jednodušší struktury v 

souladu s účelem a s ohledem na adresáta, dodržuje 

pravopisná pravidla přiměřená úrovni jeho znalosti 

jazyka. 

   

- utváří a píše sloh na zadané nebo volně zvolené téma 
podle různých modelů řízeného psaní 

- opisuje text podle předlohy 

-utváří kratší texty o předmětu, obrázku, okolní realitě 

- píše podle osnovy 

- píše poznámky 

- dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu 

- rozpoznává a opravuje chyby 

- analyzujte a posuzuje svoji práci podle daných kritérií 

- píše podle vzorce a dodržuje gramatické 
(morfologické, syntaktické a lexikální) a stylistické 
normy (na počáteční úrovni) nezbytné pro 
strukturování textu 

Podle osnovy píše krátké texty jednoduché 
struktury v souladu s účelem a s ohledem na 
adresáta.  

 

 

 

 



- používá nová slova jako součást aktivního slovníku 

- píše vyjmenovaná slova, která jsou součástí aktivní 
slovní zásoby 

- rozděluje slova na slabiky na konci řádku a používá 
spojovník 

- píše podle pravidel pravopisu (velké písmeno: názvy 

ulic, náměstí, obcí a měst, zeměpisných jmen v okolí, 

nebeských těles; psaní víceslovných názvů, které jsou 

žáku známé; dvojtečka a čárka při výčtu, zkratky 

víceslovných názvů; přímá a nepřímá řeč v textu – 

dvojtečka, čárka, uvozovky) 

- píše přídavná jména odvozená od vlastních jmen 

- píše zkratky měřících jednotek 

ZŠ ČJ A.4.6.  

Žák skládá slova do skladebních dvojic, vět a textu 

jednoduché struktury a využívá své jazykové znalosti. 

   

- osvojuje si nová slova a určuje význam naučených 
slov v aktivním slovníku  

- rozpoznává známá a častá synonyma a antonyma  

- správně používá slova a struktury vět v daném 
kontextu  

- vysvětluje význam konkrétního slova vzhledem ke 
kontextu věty 

- vyhledá neznámá slova v dětském slovníku  

- rozlišuje podstatná jména jako slova, kterými jsou 
pojmenované bytosti a věci   

- rozpoznává sloveso ve větě podle otázek Co někdo 
dělá? Co se děje? 

- rozlišuje slovesa jako slova, která znamenají co kdo 
dělá nebo co se děje 

- rozlišuje přídavná jména jako slova, která popisují 
podstatné jméno a odpovídají na otázku 

Jaký? a Který? 

 

S pomocí učitele vytváří skladebné dvojice, věty a 
krátký text a funkčně používá jazykové znalosti s 
odchylkami. 

 

 



- správně formuje tvar jednotného a množného čísla 
podstatných jmen, slov zdrobnělých a slov zveličelých 

- správně používá minulý, přítomný i budoucí čas v 
mluveném i psaném projevu 

- správně používá slova k propojení vět (spojky) podle 
vlastního jazykového vývoje 

- funkčně používá všechny druhy slov podle dynamiky 
učení a jazykového vývoje 

ZŠ ČJ A.4.7.  

 Žák vysvětluje rozdíly mezi vyjadřováním hovorovým a 

vyjadřování v spisovném českém jazyce. 

 

 

- rozlišuje ústní a písemnou komunikaci příslušníků 

české menšiny v standardním českém jazyce a 

jazyce svého prostředí   

- popisuje mluvený projev příslušníků české menšiny 

- mluví česky a píše literární texty v češtině 

- používá slovníky přizpůsobené jeho jazykovému 

vývoji  

- pozná historické psané dokumenty a památky jako 

kulturní dědictví svého kraje 

 

 

S pomocí učitele popisuje rozdíly mezi 
vyjadřováním příslušníků české menšiny a 
vyjadřování v spisovném českém jazyce a chápe 
důležitost učení se jazyku a pozitivního vztahu 
příslušníků menšiny ke svému jazyku. 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výsledků  

Typy textů: literární a sdělovací texty přiměřené jazykovým znalostem a věku: poznámka, deník, sloh na zadané nebo volné téma, popis (umělecký a odborný) předmětů 

nebo osoby, oznámení, zpráva, blahopřání, dopis, SMS zpráva, zpráva elektronické pošty, shrnutí, soupis. 

Lingvometodické texty přiměřené jazykovým znalostem žáků zaměřené na podporu organizovaného (vedeného) a spontánního rozhovoru a mluveného projevu.  

Mediální obsahy: zvukové záznámy literárních textů, audiovizuální nahrávky, přednes herce nebo přednašeče, rozhlasové pořady, reklamy, upoutavka/ukázka filmů a 

pořadů, rozhlasové hry… 



Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Učitel připravuje a podporuje aktivity na procvičování konverzace a komunikace a nachystá učební materiály v souladu komunikačními kompetencemi žáků: metodické 

listy na písemné procvičování, úkoly pro smysluplné seřazení slov ve větě a textu, cvičení doplnění vět a zařazování do textového celku, shrnutí vět a textu, přepisovací 

cvičení s úpravami.                                                                              

Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly neustále rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v mluveném projevu a psaní v souladu s navrhovanými tématy: 

Povaha a vzhled (přídavná jména, jaký a který), Oblečení (co si oblékám, co nosím, slovesa – oblékat se, nosit, obouvat se, svlékat, zouvat…), Příroda a naše okolí (moře, 

hory, poušť, město, krajina, pole, louka, les, řeka…), Zvířata v přírodě (ve vodě, na souši, ve vzduchu, v lese, v moři, v teplých krajích, v chladných oblastech), Domácí zvířata 

(zvířata v hospodářství – co nám dávají, mláďata, domácí mazlíčci), Jídlo a potraviny (jídlo a pití, co rád jím, potraviny – ovoce, zelenina, sladkosti, pečivo…, co je zdravé a 

co ne), V kuchyni (příprava jídla, recept, slovesa – vařit, péct, krájet, strouhat…, nádobí, vybavení – sporák, myčka, dřez, lednice…), Protiklady (přídavná jména, slovesa, 

příslovce… hrubý – jemný, zlobit – být hodný, pozdě – brzy…) 

Při výběru doporučovaných literárních textů se bere ohled na stupeň osvojení znalosti jazyka a zájmy žáků po stránce obsahové a jazykové.  

Během osvojování a rozvoje čtenářských dovedností učitel ve spolupráci s odborným spolupracovníkem-knihovníkem podporuje čtení a pořádá aktivity, kterými se 

popularizuje čtení. Organizuje vzdělávací aktivity, s žáky zpracovává témata z knihovnicko-informační oblasti zaměřená na zvýšení informační a čtenářské gramotností 

žáků a učí žáky kriticky využívat různé zdroje informací. 

V písemném projevu je žák veden ke kreativitě tvořivému vyjadřování. Aktivity lze realizovat individuální nebo týmovou prací. Výstup nepodléhá hodnocení. Svoje práce a 

pracovní listy žák ukládá do portfolia a prezentuje je spolužákům. Učitel ho může odměnit známkou za mimořádně dobrou práci.  

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ B.4.1.  

Žák vyjádří svoje poznatky k literárnímu textu a porovná 

je s vlastními čtenářskými zkušenostmi. 

 

   

 
- vyjadřuje svoje dojmy po přečtení literárního textu 

ústně, písemně, výtvarnou formou, pohybem 

- vyjadřuje svoje poznatky o literárním textu 

- vykládá svoje dojmy a myšlenky po přečtení textu 

a porovná je s dojmy ostatních spolužáků 

- porovná téma literárního textu s vlastními 

zkušenostmi 

 

Vyjádří svoje poznatky, myšlenky a pocity po 
vyslechnutí/přečtení literárního textu a porovná 
jeho obsah a téma s vlastními zkušenostmi. 



- vysvětluje a porovnává svoje poznatky, myšlenky a 

pocity po vyslechnutí/přečtení textu a porovnává je 

s ostatními žáky 

- mění přečtený literární text: změní konec příběhu, 

jednání postav, uvádí do děje nové postavy a zapojí 

sebe do příběhu 

ZŠ ČJ B.4.2.  

Žák čte s porozuměním literární text a vysvětluje 

charakteristiky literárního textu. 

 

- všímá si základních charakteristik povídky, básně, 

pohádky, bajky, hádanky, divadelní hry a dětského 

románu a jejich charakteristiky vysvětluje  

- odpovídá na otázky o událostech, postavách a 

situacích v literárním textu 

- odpovídá na otázky po přečtení básně 

- klade otázky po přečtení a poslouchá odpovědi 

- určí témata literárních textů 

- pozná druhy prózy: dialog, monolog, popis, 

vyprávění 

- rozezná pořadí příběhů v textu   

- pozná hlavní a vedlejší postavy 

- spojuje postavy s místem a časem děje 

- charakterizuje osobu na základě vzhledu, 

chování/jednání, vyjadřování 

- vysvětlí jednání osob i příběhy z přečtené knížky 

- rozliší přenesený význam slova nebo části textu 

- pozná básnické obrazy, personifikaci, zvukomalbu 

(onomatopoia) 

- rozpozná rytmus a rým v poetickém textu: 

opakování ve verši, sloce a básni; pomalý a rychlý 

rytmus 

- převypráví obsah přečteného textu 

Čte s porozuměním literární text, odpovídá na 

otázky a podle pokynů pozná charakteristiky 

literárního textu. 

 



- znázorňuje posloupnost děje a postavy v povídce 

ústním nebo psaným projevem, výtvarnou formou, 

komiksem nebo pohybem 

- vypraví obsah literárního textu z pohledu druhé 

osoby 

- převypráví obsah literárního textu z hlediska jiného 

místa a času děje 

- změní pořadí děje/konstrukci přečteného literárního 
textu 

- čte výrazně literární texty 
- rozlišuje literární texty od ostatních druhů textů 
- rozpozná rozdíl mezi literárním a neliterárním 

textem stejného obsahu 
 

ZŠ ČJ B.4.3.   

Žák vysvětlí hodnoty literárního textu v souladu s 

recepčními schopnostmi a vlastními čtenářskými a 

osobními zkušenostmi. 

 

   

- vyjádří a vysvětlí svoje názory na literární hodnoty v 

textu 

- sdílí své postoje o hodnotách literárních textů s 

ostatními spolužáky  

- diskutuje s ostatními spolužáky o výstavbě a 

hodnotách literárního textu 

- vyčleňuje části textu, které se mu líbí 

- pozná pozitivní životní hodnoty, o kterých se v textu 

mluví 

- vyčleňuje části textu, ve kterých se uvádí pozitivní 

životní hodnoty 

- pozná pozitivní vlastnosti postav v textu, pozitivní 

příběhy, moudré myšlenky, vzkaz, ponaučení 

- všímá si dobrého a špatného jednání postav 

- diskutuje o jednání literárních postav v literárním 

textu 

Vnímá a vysvětluje hodnoty na vybraných částech 

literárního textu přiměřeného recepčním 

schopnostem a vlastním čtenářským a osobním 

zkušenostem. 

 



- uvědomuje si vlastní postoj k literárnímu textu a 

dokáže ho odůvodnit 

  

ZŠ ČJ B.4.4.  

Žák pravidelně čte se zálibou texty dle vlastního zájmu a 

rozlišuje různé druhy literatury pro děti.  

 

- čte se zálibou a pravidelně si půjčuje knížky v 

knihově 

- rozvijí čtenářské dovednosti pravidelným čtením, 

je motivován ke čtení různých literárních žánrů 

- rozlišuje obrázkovou knížku, básnickou sbírku, 

povídky, dětský román 

- rozlišuje a používá dětské slovníky, encyklopedie a 

lexikony  

- zapojí se do aktivit, tvůrčích dílen a projektů na 

podporu čtení v knihovně 

- vytvoří seznam přečtených knih 

- vykládá o výběru knih na seznamu 

- doporučuje spolužákům přečtené knihy, které 

považuje za zajímavé 

- odůvodňuje svůj výběr přečtených textů  

- diskutuje o přečtených textech, které přečetlo více 

žáků 

- vybírá si texty podle zájmu ze seznamu doporučené 

četby 

 

 

Vybírá si knížky, čte dle vlastního zájmu a rozliší 
druhy literárních textů pro děti. 

ZŠ ČJ B.4.5.  
Žák se tvořivě vyjadřuje podle svých zájmů a na základě 

zkušeností, zážitků a nových poznatků osvojených během 

výuky. 

 

- vytváří s pomocí učitele nebo samostatně připravuje 

vlastní díla, ve kterých se uplatňuje kreativita a 

originální tvořivost 

 

Výstup se hodnotí formativně. 

 

 



  

 

- spojuje jazykové aktivity, aktivní slovník a základní 

jazykové znalosti k utváření psaného útvaru, ve 

kterém se vyskytuje kreativita a tvořivost  

- zkoumá, experimentuje a pracuje samostatně a na 

tématu, které je mu blízké, a sleduje svůj pokrok 

- nabízí inovativní odpovědi osvojené různými 

zkušenostmi a zážitky při výuce 

- rozvíjí své kreativní schopnosti 

- účastní se diskuse o svých pracích s ostatními 

spolužáky a učitelem 

- hodnotí svoje vlastní práce a práce ostatních žáků 

a uplatňuje sebehodnocení 

- sbírá své práce do složky (portfolia) a sleduje 

vlastní pokrok 

- vytváří různé jednotlivé práce v češtině a 

chorvatštině, dramatizuje text a připravuje ho k 

předvádění, navrhuje scénografii a kostýmy, 

vyjadřuje se pohybem a tancem, natáčí 

videozáznamy, píše a ilustruje obrázkovou knihu 

atd. 

 

Obsahy pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Typy textu: povídka, pohádka, bajka, dětská báseň, krátká scénka, dětský román, báje, obrázková knížka, přísloví. 

* Seznam navrhovaných literárních textů k celkovému přečtení je součástí tohoto dokumentu a podléhá změnám podle návrhů a pokynů odborného 

spolupracovníka-knihovníka a podle knižního fondu školní knihovny. 

Doporučení pro dosažení výchovně–vzdělávacích výstupů  

Učitel společně s odborným spolupracovníkem-knihovníkem organizuje aktivity na podporu čtení a zapojuje žáky do různých tvořivých čtenářských aktivit: 

vyprávění/čtení, čtení nahlas celé třídě, čtení v malých skupinách a čtení nahlas nebo potichu ve školní knihovně. Texty jsou v souladu s kognitivními schopnostmi 

žáků, přiměřené jejich věku a tematicky související se zájmy žáků a jejich zkušenostmi. 



 

Žák čte dvě celá literární díla ročně, jedno literární dílo dle vlastního výběru. Podle výběru učitele čte i další díla ze seznamu doporučovaných textů pro samostatné 

čtení. 

Podporuje se žákova tvořivost, povzbuzuje se a hodnotí jeho kreativní tvůrčí vyjadřování, které se liší od toho tradičního. Aktivity se provádí formou individuální a 

týmovou prací. Výstup, ve kterém se žák vede k tvůrčímu vyjadřování, se sleduje, ale nehodnotí se. Výstup lze realizovat individuální a týmovou prací. Žák prezentuje 

práci ve třídě a učitel může žáka ohodnotit za vynikající práci. Výstupem se realizují průřezová témata: Osobní a sociální rozvoj, Učení, jak se učit, Využití informačních 

a komunikačních technologií. 

 

 

 

 

 

C. KULTURA A MÉDIA 

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI 

OSVOJENÍ "DOBRÝ" NA KONCI ROČNÍKU 

ZŠ ČJ C.4.1.  

Žák vyhledává podstatné informace v sdělovacím textu z 

různých médií vhodných pro daný věk. 

 

 

- vybírá si a čte texty v dětských časopisech, 

dětských knihách a z edukačních internetových 

stránek 

- rozlišuje média podle druhu zdroje informací 
- rozlišuje sdělovací a literární texty 

- pozná klíčové údaje v textu 
- vybírá klíčové údaje 
- vysvětluje údaje z textu 

- vyhledává informace na určité téma v různých 

mediích a porovnává zdroje informací podle 

vlastního zájmu a potřeb 

 

Podle pokynů pozná a vyčleňuje klíčová slova v 

kratším textu přiměřeném stupni rozvoje žákovy 

čtenářské gramotnosti. 



- porovnává a ověřuje informace z různých zdrojů a 

vyjadřuje svůj postoj ke klíčovým údajům 

- vyjadřuje svůj posudek a komentář k přečtenému 

textu 

- doporučuje spolužákům informativní texty, které 

přečetl a které považuje za zajímavé 

 

ZŠ ČJ C.4.2.  

Žák rozlišuje druhy médií přiměřené jeho věku a zájmům, 

vybírá si z nich dle vlastních zájmů a vyjadřuje svůj názor 

na mediální obsahy. 

- Popisuje obsah vzdělávacích a interaktivních 

digitálních médií přiměřených věku žáků. 

 

 

- rozlišuje druhy médií pro děti  

- vyčleňuje a vybírá si mediální obsah, vypráví o něm a 

odůvodní svoje názory na mediální obsah 

-  sleduje animované, dokumentární a hrané filmy 

tematicky a obsahově přiměřené recepčním a 

kognitivním schopnostem žáků 

- vypráví kratší příběh podle zhlédnutého filmu 

- rozlišuje hlavní a vedlejší postavy ve filmu 

- odlišuje film od divadelních představení, televizních 

pořadů a dramatických seriálů 

- vnímá podobnosti a rozdíly mezi literárním dílem, 

divadelním představením a filmem inspirovaným 

literárním námětem 

- sledujte (dívá se, poslouchá a prožívá) divadelní 

představení, televizní a rozhlasové pořady pro děti 

- čte samostatně a pravidelně texty v literárních a 

zábavných vzdělávacích časopisech pro děti a 

vyjadřuje k nim svoje názory 

- poslouchá zvukové pohádky 

 

Rozlišuje druhy médií, popisuje mediální obsahy a 
vyčleňuje oblíbené mediální obsahy. 



-  používá digitální edukační média vhodná pro svůj 

věk 

- čte komiksy a odlišuje je od ostatních textů v 

tištěných médiích 

- vytváří vlastní projevy volně zvoleného mediálního 

obsahu 

ZŠ ČJ C.4.3.  

Žák rozlišuje a popisuje kulturní akce a programy, které 

navštěvuje, a vyjádří svůj názor na ně. 

 

- navštěvuje kulturní akce a programy a účastní se jich  

- pozná a rozlišuje kulturní programy a jiné akce 

 - diskutuje s ostatními žáky po kulturním programu 

- hovoří s ostatními žáky o kulturních programech a 

akcích, na kterých byli  

-  vyjadřuje svůj názor na to, co se mu líbí nebo nelíbí v 

programu 

- vyjadřuje svoje dojmy kresbou, malbou, ústním 

nebo písemným projevem  

- vyjadřuje svůj názor, postoj a pocity po zahájení 

kulturního programu   

Podle pokynů popisuje kulturní program a vyjádří 
svůj posudek o průběhu programu.  

Obsahy k dosažení vzdělávacích výstupů 

Typy textů: vzdělávací texty přiměřené rozvoji čtenářské gramotnosti, zpráva, oznámení, novinový článek v souladu s rozvojem čtenářské gramotnosti a kognitivními 

schopnostmi žáků, sdělovací texty v příručce, knize a časopisech; neliterární texty: tabulky, piktogramy, soupisy, plakáty, recepty. 

Zdroje informací: školní knihovna, odborníci a přednášející, národní knihovny a besední knihovny. 

Média: dětské časopisy, noviny, divadelní představení, animované, dokumentární a hrané filmy tematicky a obsahově přiměřené žákům, vzdělávací a interaktivní 

digitální média přiměřená věku a zájmům žáků, televizní a rozhlasové pořady pro děti. 

Kulturní akce a programy: divadelní představení pro děti, umělecké výtvarné výstavy, výstavy přiměřené věku a zájmům žáků, setkání se spisovateli a ilustrátory ve 

školních nebo veřejných knihovnách, dětské literární přehlídky, vzdělávací, tradiční festivaly, kulturní projekty české menšiny pro děti. 



 

Doporučení pro dosažení vzdělávacích výsledků 

Aktivity a obsah uvedený v této oblasti závisí na věku a zájmech žáků, prostředí (místní komunity a jejich nabídka kulturního a uměleckého programu) a odkazech na 

digitální obsah dostupný všem bez ohledu na místo výuky nebo bydliště. 

Po dohodě se školním knihovníkem učitel uspořádá v průběhu školního roku ve školní knihovně nejméně dvě vyučovací hodiny vzdělávacích aktivit s žáky, při nichž 

zpracovávají témata z knihovnicko-informační oblasti zaměřené na zvýšení informační a čtenářské gramotnost žáků. Různými aktivitami se žáci vedou ke kritickému 

využívání různých zdrojů informací, učí se vyhledávat a rozlišovat informace, umí je kriticky hodnotit a dále používat. 

Mimoškolní aktivity vyžadují individuální zapojení každého žáka, využívání nabytých znalostí a kompetencí z hlediska přímého zážitkového učení. Výstup podporuje 

osobní rozvoj a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života. 

 

 

Návrh zastoupení oblastí předmětu v 4. ročníku ZŠ 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu nanejvýš do 10%. 

V druhém cyklu (3., 4., 5. ročník) má tematická oblast Komunikace a jazyk podíl 40% na hodnocení výsledků výstupů, tematické oblasti Literatura a tvořivost 30% a Kultura 

a média 30%. 

Komunikační jazyková kompetence se rozvijí ve všech oblastech a podporuje se jazykovými aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje se rozvoj slovní 

zásoby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník – 140 hodin ročně 

 

Komunikace a 
jazyk 40% 

Literatura a 
tvořivost

30%

Kultura a média 
30%



A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení »dobrý« 

na konci ročníku 

ZŠ ČJ A.5.1.  

Žák vypráví a diskutuje o 

každodenních událostech a svých 

zájmech, používá dovednosti 

aktivního naslouchání a dodržuje 

pravidla slušného jednání.  

 

- hovoří na volné téma nebo na téma 

zadané v příloze kurikula  

- vyměňuje si informace a účelově se 

vyptává, aby získal informace  

- používá různé mluvní akty: žádosti, 

omluvy, poděkování a pozvánky a také na ně 

odpovídá v souladu s účelem a kontextem 

- vede dialog, telefonní rozhovor, 

zanechává vzkaz na záznamníku 

- diskutuje na volné nebo zadané téma a 

zdůvodňuje svůj názor 

- aktivně naslouchá účastníkovi hovoru a 

dokazuje to neverbálními znaky: pokyvováním 

hlavy, díváním se do očí 

- používá prvky neverbální komunikace: 

mimika a gesta 

- mluví srozumitelně a uplatňuje řečnické 

dovednosti a dodržuje ortoepickou normu 

- správně vyslovuje kvalitativně (ř, h, ch, 

ď, ť, ň) a kvantitativně (á, é, í, ý, ó, ú, ů) 

všechny české hlásky a dvojhlásky ou, au, eu,  

Hovoří o každodenních událostech a svých zájmech, 

používá dovednosti aktivního naslouchání a dodržuje 

pravidla slušného jednání. 



- správně vyslovuje asimilaci hlásek 

uvnitř i na konci slov d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, 

g-k, h-ch,  

- správně vyslovuje běžná slova, ve 

kterých dochází k změně hlásek 

- - správně vyslovuje slabiky – dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě  

- správně vyslovuje předložky s/se, z/ze, 

k/ke, v/ve  

- volí vhodnou intonaci, pauzy a tempo 

vzhledem k účelu komunikace 

- správně vyslovuje přízvuk a přízvukové 

celky 

- správně intonuje věty 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost  

- klade jasné a nedvojsmyslné otázky  

- odpovídá na otázky celou větou  

- zdůvodňuje svůj názor a respektuje cizí  

- dodržuje pravidla slušného a vlídného 

jednání  

- komunikuje asertivně a vyhýbá se 

násilné komunikaci  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: vtip, řečové hry, dramatické hry, spontánní rozhovor, popis osoby, tvůrčí vypravování událostí. 



ZŠ ČJ A.5.2.  

Žák aktivně naslouchá textu, vybírá 

klíčová slova a vysvětluje význam 

textu.  

 

- rozlišuje poslouchání z potěšení a 

poslouchání kvůli obsahu, které je zaměřené 

na porozumění a zapamatování si hlavních 

myšlenek  

- klade otázky, aby si ujasnil porozumění 

poslechnutého textu 

- odpovídá na kladené otázky k 

 poslechnutému textu 

- vybírá klíčová slova, aby porozuměl 

základnímu významu poslechnutého textu 

- pamatuje si určitá fakta z textu  

- píše si krátké poznámky o vyslechnutém 

textu na základě klíčových slov 

- reprodukuje vyslechnutý text s použitím 

poznámek  

- klade otázky k poslechnutému textu  

- vysvětluje neznámá slova na základě 

vedení rozhovoru, s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a 

českého výkladového slovníku  

Aktivně naslouchá textu, vybírá klíčová slova a píše 

poznámky.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: informativní texty jednodušších struktur (oznámení, pozvánka), výkladové texty jednodušších struktur (souhrn, vysvětlení), 

rozhlasový a televizní pořad, zvukový záznam vyprávění, filmy.  

ZŠ ČJ A.5.3.  
- rozlišuje různé účely mluveného 

projevu: osobní, vzdělávací a veřejné  

Tvoří mluvené projevy (popisy, vypravování a 

informativní texty) jednodušších struktur v souladu 

s tématem.  



Žák podle osnovy tvoří mluvené 

projevy jednodušších struktur. 

 

- ústně popisuje a vypráví na zvolené 

nebo zadané téma 

- vybírá klíčová slova a hlavní myšlenky, 

a přitom spojuje části v jasný logický celek s 

použitím spojek a spojovacích výrazů  

- popisuje podle osnovy 

- tvoří mluvený projev a chronologicky 

uspořádává děj  

- používá řečnické dovednosti: mluví 

nahlas a srozumitelně a mluvu doplňuje prvky 

neverbální komunikace: mimika a gesta 

- volí vhodná slova, která používá 

v kontextu, jako součást aktivní slovní zásoby 

-  mluví srozumitelně a uplatňuje 

řečnické dovednosti a dodržuje ortoepickou 

normu 

- správně vyslovuje kvalitativně (ř, h, ch, 

ď, ť, ň) a kvantitativně (á, é, í, ý, ó, ú, ů) 

všechny české hlásky a dvojhlásky ou, au, eu,  

- správně vyslovuje asimilaci hlásek 

uvnitř i na konci slov d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, 

g-k, h-ch,  

- správně vyslovuje běžná slova, ve 

kterých dochází k změně hlásek 

- správně vyslovuje slabiky – dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě  



- správně vyslovuje předložky s/se, z/ze, 

k/ke, v/ve  

- volí vhodnou intonaci, pauzy a tempo 

vzhledem k účelu komunikace 

- správně vyslovuje přízvuk a přízvukové 

celky 

- správně intonuje věty  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popis (popis osoby, popis vnějšího a vnitřního prostoru), vypravování (reprodukce a tvořivé vypravování), informativní texty 

(oznámení a pozvánka). 

ZŠ ČJ A.5.4. 

 

Žák čte text s porozuměním, 

vybírá klíčová slova a vysvětluje 

význam textu.  

 

- čte s porozuměním texty přiměřené 

složitosti tiše a nahlas 

- rozlišuje účel čtení: osobní, vzdělávací 

a veřejný 

- všímá si prvků grafické struktury 

textu: titulek, podtitulek, fotografie, 

ilustrace 

- čte text a vybírá klíčová slova, aby 

rozuměl celkovému významu textu  

- odpovídá na kladené otázky o 

přečteném textu 

- sám klade otázky o čteném textu  

- píše krátké poznámky na základě 

klíčových slov 

Podle pokynů čte text s porozuměním, vybírá klíčová 

slova a všímá si základních prvků grafické struktury textu.  



- reprodukuje přečtený text za pomoci 

zapsaných klíčových slov a poznámek  

- vysvětluje neznámá slova na základě 

vedeného rozhovoru, usuzováním 

z kontextu nebo s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a 

českého výkladového slovníku 

- používá nová slova jako součást 

aktivní slovní zásoby 

- srozumitelně, důrazně a procítěně čte 

text a uplatňuje řečnické dovednosti a 

dodržuje ortoepickou normu 

- mluví srozumitelně a používá řečnické 

obraty a ortoepickou normu 

- rozlišuje rysy textů podle druhu, formy, 

obsahu, účelu a adresáta (příjemce) 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů:  zpráva, pokyn, grafické znázornění údajů. 

ZŠ ČJ A.5.5.  

Žák píše v souladu s tématem a 

podle osnovy texty jednodušších 

vyprávěcích a popisných struktur.  

- píše strukturovaný text na volné nebo 

zadané téma 

- tvoří osnovu psaní textu  

- podle chronologického pořadí sestavuje 

části textu  

- spojuje věty do textu a používá spojky a 

spojovací výrazy 

- používá věty s jednoduchou strukturou 

 

Za pomoci učitele tvoří písemné projevy jednoduchých 

vyprávěcích a popisných struktur v souladu s tématem.  



- používá nová slova, která slyšel nebo 

přečetl při studiu tématu, jako součást aktivní 

slovní zásoby 

- píše v souladu s pravopisnou normou: 

- správně zapisuje všechna česká 

písmena, přesně zapisuje diakritiku  

- píše správně všechny hlásky, které při 

výslovnosti podléhají asimilaci uvnitř i na 

konci slov – d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-

ch  

- správně píše slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě a také bje, vje, když kořen slova 

začíná písmenkem j ve vzorových slovech  

- píše správně předložky s/se, z/ze, k/ke, 

v/ve  

- správně píše i/y a í/ý po tvrdých a 

měkkých souhláskách a správně píše i 

v tvrdých souhláskách v častých a 

známých cizích slovech 

- správně píše i/y a í/ý ve vyjmenovaných 

slovech a častých slovech s vyjmenovanými 

příbuzných 

- píše velká písmena u přídavných jmen 

odvozených od vlastních jmen a malá 

písmena u častých slov končících – ský, -cký, 

-čký  



- píše velká písmena v jednoslovných a 

víceslovných názvech (geografické názvy 

v okolí) 

- píše v souladu s mluvnickou normou: 

- požívá správné tvary podstatných jmen 

- správně píše i/y a í/ý po obojetných 

souhláskách v koncovkách podstatných jmen 

- rozlišuje spisovná a nespisovná slova a 

tvary 

- pozná slova z chorvatského jazyka a 

vědomě je nahrazuje českými slovy 

- používá český pravopis, slovník 

překladový a výkladový  

- má potřebu psát a píše s chutí   

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popis (popis osoby, popis vnějšího a vnitřního prostoru), informativní text (zpráva a pozvánka), písemný sloh na zadané nebo 

volné téma, neliterární texty (popis, recept, pozvánka a oznámení v tištěné formě), dopisování (osobní dopis, e-mail, SMS zpráva). 

ZŠ ČJ A.5.6.  

Žák tvoří text a používá mluvnické 

vědomosti o podstatných jménech 

na vzorových a častých příkladech.  

 

- rozlišuje ve slovech kořen slova, 

předponu a koncovku 

- rozlišuje morfologické kategorie: rod, 

číslo, pád, osobu, stupeň, čas 

- pozná podstatná jména, rozlišuje obecná 

a vlastní podstatná jména 

Pozná podstavná jména, přídavná jména, slovesa a 

spojky, podle pokynů rozlišuje rod, číslo, pád, osobu, 

stupeň a čas a používá morfologické vědomosti o 

podstatných jménech při tvoření textů na vzorových a 

častých příkladech.  

 



- dokáže určit mužský, ženský a střední 

rod u podstatných jmen a rozumí kategorii  

životnosti a neživotnosti a rozlišuje ji 

- rozlišuje jednotné a množné číslo u 

podstatných jmen 

- rozpoznává pády jako různé tvary 

stejných slov a dokáže je určit za pomoci 

pádových otázek 

- rozumí významu a funkci vzoru 

skloňování v českém jazyce 

- zná vzory podstatných jmen a jejich 

tvary v jednotlivých pádech 

- používá skloňování častých podstatných 

jmen podle vzorů  

- podstatná jména pravidelného 

skloňování ústně i písemně používá 

v pravopisně a mluvnicky správných tvarech  

- pozná přídavná jména a rozlišuje tvrdá a 

měkká přídavná jména 

- pozná spojky a jejich funkci ve větě 

- pozná slovesa a rozlišuje osobu, číslo a 

čas, správně používá slovesné časy u častých 

slov, kromě času minulého 

- spojuje jednotlivé věty do větších celků 

a tvoří celistvý text s použitím spojovacích 

výrazů (spojek, zájmen) 



- používá jedoduché spojky a spojovací 

výrazy a podle potřeby je zaměňuje 

- pozná, že neohebné slovní druhy mají 

jenom jeden tvar 

- pozoruje a poznává tvary nespisovného 

českého jazyka a chorvatského jazyka a 

nahrazuje je spisovnými tvary 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy slov: podstatná jména, slovesa, spojky. 

Morfologické kategorie: číslo, pád, osoba, stupeň, čas, vzory skloňování podstatných jmen. 

 

ZŠ ČJ A.5.7. 

Žák porovnává různé vztahy mezi 

slovy a popisuje jejich význam 

v různých kontextech.  

 

- žák pozoruje různé významy 

synonym a anotonym v kontextu 

- vysvětluje významy nových slov 

v různých kontextech  

- vysvětluje význam častých frazémů a 

účelově je začleňuje do vlastního vyjadřování 

- cizí slova nahrazuje českými slovy 

- poznává a vysvětluje neologismy  

- rozlišuje spisovná slova, nespisovná 

slova a slova převzatá z chorvatského jazyka, 

nahrazuje je českými spisovnými slovy 

- používá jazykové příručky v tištěné a 

digitální podobě 

 

Vnímá různé vztahy mezi slovy a podle pokynů popisuje 

jejich význam ve známých kontextech.  

 



- český jazyk používá s ohledem na 

komunikační situaci 

- rozlišuje dvojjazyčnost a 

vícejazyčnost jednotlivců 

- všímá si rozdílů mezi spisovným 

českým jazykem, hovorovým českým 

jazykem a mluvou Čechů v Republice 

Chorvatsko 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy: mateřský jazyk, český jazyk, chorvatský jazyk, dvojjazyčnost, spisovný jazyk, hovorový jazyk.  

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Učitel každodenně zařazuje do výuky aktivity podporující vzájemnou komunikaci. V každodenní nebo v didaktické situaci, žák používá 

slova prosím, děkuji, promiňte…Vyjadřuje svá přání, potřeby, myšlenky a pocity vyvolané otázkami: Co chcete?, Co si myslíte o...?, Jak se cítít

e? Žák se během rozhovoru plynule vyjadřuje a není přerušován ani opravován, aby mu opravy a přerušování nevadilo ve 

vyjadřování  a neodrazovalo jej. Žákovi je diskrétně vysvětleno, kde udělal chybu,  a ukázáno, jak napravit chyby v mluveném a psaném 

projevu. 

Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly průběžně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v souladu s věkem a tématy 

navrhovanými v příloze kurikula. 

 

 

 

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 



Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

 

ZŠ ČJ B.5.1.  

Žák vysvětluje vlastní přímý zážitek 

z literárního textu.  

 

- vyjadřuje dojmy po přečtení textu a zapisuje 

si je  

- vyjadřuje své základní pocity (údiv, radost, 

soucit, napětí očekávání, hněv, hrůza, strach) jako 

reakci na literární dílo, což mu pomáhá při 

zaměřování pozornosti na děje, osoby a určité 

detaily 

- všímá si, že je poetické vyjadřování osobní 

a subjektivní 

- vyjadřuje zájem o postavy a děje, které 

jsou blízké jemu a jeho zážitkům 

- dokáže se vcítit do postav, umí vyjádřit 

empatii a rozumí významu a důležitosti emocí a 

jednání literárních postav v literárním textu 

- rozvíjí si schopnost představivosti, která i 

při prožitku fiktivních dějů odráží reálné city, 

stavy a hodnoty  

- srovnává vlastní zkušenosti se zkušenostmi 

nabytými četbou literárních textů 

- vytváří si mentální představy o přečteném 

textu: rozumí literárnímu textu na základě 

fantazijního myšlení, tedy představivosti 

- má potřebu číst a čte s potěšením 

Popisuje vlastní emocionální prožitek literárního 

textu a vybírá to, co na něj nejvíce zapůsobilo.  



Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.5.2.  

Žák rozlišuje základní rysy žánru 

literárního textu a vyjadřuje 

vlastní literární prožitek.  

- rozlišuje vyjadřování v próze a v poezii (ve 

verších) 

- rozlišuje různé druhy uměleckých a 

neuměleckých textů 

- při jednoduchém rozboru literárního textu 

používá základní pojmy literární teorie 

- zdůvodňuje rozdíl mezi literárními a jinými 

texty a uvádí příklady 

- rozlišuje základní žánrové (poetické, 

prozaické a dramatické) rysy na základě tématiky, 

postav, způsobu interpretace a stavby textu 

(vizuální a grafické prvky) a používá základní 

vědomosti z literární teorie 

-  vyjadřuje zájem o zvučnost a rytmus poezie, 

o děj a postavy (vypravování příběhů), o 

scéničnost dramatického textu 

- pozná základní jazykově-stylistické 

prostředky literárního textu: přenesený význam, 

básnický obraz - motiv, onomatopoia, epiteton, 

personifikace  

- určuje téma textu na základě problematiky, 

kterou v textu našel  

Popisuje základní rysy žánru literárního textu a 

vyjadřuje vlastní prožitek literárního textu.  



- rozlišuje pohádku a bajku od ostatních 

druhů vypravování – příběhů  

- vysvětluje vlastní literární zážitek (vlastní 

mentální představy o textu na základě prožitku a 

porozumění textu, tj. interakce mezi textem a 

čtenářem) 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy literární teorie: lyrika, poezie, próza, drama, pohádka, bajka, příběh, přenesený význam, básnický obraz – motiv, onomatopoia, 

epiteton, personifikace. 

ZŠ ČJ B.5.3.  

Žák posuzuje literární text na 

základě zkušeností o světě kolem 

sebe a vysvětluje myšlenky a 

problematiku, které si všiml 

v přečteném textu.  

 

- tvoří vizuální a akustickou prezentaci 

literárního texu 

- ztotožňuje se s osudy postav a hodnotí 

jejich konání  

- komentuje hlavní děje a odůvodňuje vlastní 

názor na děje 

- všímá si a dokáže vysvětlit problematiku, 

kterou se literární text zabývá 

- srovnává vlastní názor na text s názory 

jiných 

- pozná a aktualizuje hlavní myšlenky 

literárního textu 

Za pomoci pokynů vysvětluje vlastní názor na 

literární text na základě vlastní zkušenosti o světě 

kolem sebe. 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: lyrická báseň (vlastenecká, přírodní, milostná), bajka, pohádka, krátký příběh - povídka, vtip, anekdota, román pro děti a mládež, 

dobrodružný román, divadlo, komiks. 



ZŠ ČJ B.5.4.  

Žák odůvodňuje vlastní volbu 

literárního textu a vyjadřuje 

zájem a pozitivní vztah ke čtení.  

- vyjadřuje vlastní zážitek z literárního textu   

- zdůvodňuje svou volbu literárního textu 

- všímá si emoční stránky čtení, např. naděje, 

strachy a napětí, které vycházejí ze ztotožnění se 

s osudem fiktivní postavy  

- sdílí svou čtenářskou zkušenost: sestavuje 

seznam vybraných literárních textů a diskutuje o 

důvodech popularity nebo nepopularity 

literárních textů 

- rozvíjí si čtenářské návyky plynulým čtením 

a je motivován ke četní textů různých žánrů  

- zpaměti recituje literární texty přiměřené 

jeho věku  

Podle pokynů vysvětluje vlastní volbu literárního 

textu a popisuje svůj čtenářský prožitek.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.5.5. 

Žák se umělecky vyjadřuje podle 

vlastního zájmu inspirován různými 

zkušenostmi a zážitky.  

 

- sestavuje osnovu vypravování a na 

základě osnovy tvoří krátký mluvený nebo 

psaný text podle chronologické posloupnosti 

- tvoří vlastní literární texty, zkoumá, 

experimentuje a samostatně a volně pracuje na 

tématu, které je mu blízké, sám dohlíží na 

vlastní pokrok 

 

Realizace – uskutečnění výstupu se sleduje, ale 

nehodnotí.  



- nabízí inovativní řešení podnícen 

různými zkušenostmi a zážitky během učení a 

výuky 

- rozčleňuje proces vzniku díla na části, 

zvládá možné problémy a přebírá 

odpovědnost, dokončuje práci  

- objevuje nástroje, jež mu pomohou 

v realizaci díla, které jsou zdarma přístupné 

(např. mobil nebo programy na internetu)  

- hodnotí vlastní dílo a díla ostatních žáků 

s důrazem na sebehodnocení podle předem 

zadaných kritérií 

- tvoří různá individuální díla (např. tvoří 

v nářečí, rediguje třídní noviny, dramatizuje texty a 

připravuje je k předvedení, vymýšlí si scénografii, 

vytváří kostýmy, vyjadřuje se pohybem a tancem, 

natáčí krátké filmy (úryvky), skládá fotografie 

v animovaný film, kreslí obrázkovou knížku nebo 

leporelo, tvoří různé příručky apod.) 

- sbírá vlastní díla do pracovního portfolia a 

sleduje vlastní pokrok 

- používá jazykové dovednosti, aktivní slovní 

zásobu a základní vědomosti k tvorbě děl, ve 

kterých se projevuje kreativita, originalita a tvořivý 

přístup 

- rozvíjí vlastní tvořivý potenciál  

 



 

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ C.5.1.  

Žák rozlišuje zdroje informací a 

dokáže si vyhledat potřebné 

informace.  

 

- rozlišuje zdroje informací: tištěné a digitální  

- dokáže si najít informace z různých 

pramenů podle svých zájmů a potřeb, používá i 

české prameny 

- volí klíčová slova k vyhledávání na 

internetu 

- při vyhledávání informací používá obsah a 

rejstřík pojmů  

- ovládá základní techniky vyhledávání na  

internetu a v katalozích knihoven  

- ověřuje si pravdivost informací  

- cituje pramen informací  

Rozlišuje zdroje informací a při vyhledávání podle 

pokynů používá různé prameny v souladu se 

zadaným úkolem.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: post, zpráva, recept, plakát, hypertext. 

ZŠ ČJ C.5.2. 

Žák sleduje dění v kultuře české 

menšiny v RCH a české kultuře 

v ČR, samostatně si vybírá a 

Doporučené obsahy mimo učebnu. 

- návštěva divadla: divadelní přestavení, 

programy, ve kterých se představuje práce 

v divadle, práce na divadelním představení a jeho 

účastníci 

- návštěva kina nebo kinotéky 

Na pokyny učitelů si vybírá a navštěvuje kulturní 

akce podle vlastních zájmů a porovnává je 

s vlastními zkušenostmi, stavy a hodnotami.  



navštěvuje je v reálném a 

digitálním prostředí. 

 

- návštěva médií (rozhlasová stanice, redakce 

novin a vydavatelství) 

- návštěva institucí (knihovny, muzea, 

ateliéry, umělecké dílny, instituty, ústavy) 

- návštěva festivalů (literární, filmové, 

vědecké, vzdělávací, tradiční), přehlídek a 

setkání se spisovateli a autory různých oblastí 

tvorby  

- účast na dílnách různých zaměření 

- návštěvy výstav 

- přednášky v reálném a digitálním prostředí 

- účast na různých projektech 

- internetové kulturní portály 

- internetový obsah: online výstavy a online 

učebny 

- zná časopisy Dětský koutek, Jednota, české 

vysílání Radia Daruvar, menšinové prořady 

v státní televizi 

- navštíví výstavu o přistěhování Čechů do 

Slavonie a Etnografickou sbírku v Ivanově Sele 

- navštěvuje menšinové kulturní události, 

jako jsou Dožínky nebo dny české kultury, a 

zapojuje se při jejich realizaci 

- zapojuje se do kulturního života české 

menšiny přes České besedy 

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  



Výstupem je podporován osobní rozvoj, uvědomění si vlastní jedinečné identity a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života 

české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.  

 

 

 

 

 

A. Jazyk a komunikace 
50 %

B. Literatura a tvořivost  
30 %

C. Kultura a 
média  
20 %

Doporučená zastoupenost oblastí předmětu

A. Jazyk a komunikace 50% B. Literatura a tvořivost 30% C. Kultura a média 20%



Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu 

nanejvýš o 10%. 

  



6. ročník – 140 hodin ročně  

 

 

A.  KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ A.6.1.  

Žák vypráví a diskutuje o 

každodenních událostech a svých 

zájmech, porovnává je 

vyslechnutým nebo přečteným 

textem, používá dovednosti 

aktivního naslouchání a dodržuje 

pravidla slušného jednání 

- hovoří na volné téma nebo na téma 

zadané v příloze kurikula  

- rozlišuje druhy rozhovorů s ohledem na 

jeho účastníky, druh a účel rozhovoru: rozhovor 

s vrstevníky nebo dospělými, volný nebo 

vedený rozhovor  

- diskutuje na volné nebo zadané téma a 

zdůvodňuje svůj názor 

- diskutuje o každodenních událostech a 

vlastních zájmech, o přečteném nebo 

vyslechnutém textu a vybírá důležité údaje 

- aktivně poslouchá účastníka rozhovoru a 

dokazuje to verbálními znaky: komentováním 

vyslechnutého a neverbálními znaky 

komunikace 

- parafrázuje slova účastníka hovoru a 

vysvětluje vlastní porozumění rozhovoru a 

diskusi 

Hovoří podle pokynů o vlastních zájmech, porovnává 

je s poslechnutými a přečtenými texty, používá 

dovednosti aktivního naslouchání a dodržuje pravidla 

slušného jednání.  



- volí vhodnou intonaci, pauzy a tempo 

vzhledem k účelu komunikace  

- vyhledává si vysvětlení neznámých slov, 

pojmů a sousloví s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a českého 

výkladového slovníku 

- správně tvoří tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a zájmen a sloves ve všech 

slovesných časech 

- mluví srozumitelně a uplatňuje mluvní 

hodnoty – řečnické dovednosti a ortoepickou 

normu 

- správně vyslovuje kvalitativně (ř, h, ch, ď, 

ť, ň) a kvantitativně (á, é, í, ý, ó, ú, ů) všechny 

české hlásky a dvojhlásky ou, au, eu,  

- správně vyslovuje všechny hlásky podle 

asimilace uvnitř slov i na konci slov d-t, ď-ť, v-

f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-ch  

- správně vyslovuje slabiky – dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě  

- správně vyslovuje předložky s/se, z/ze, 

k/ke, v/ve před běžnými slovy 

- správně vyslovuje běžná slova, ve kterých 

dochází ke změně hlásek 

- správně vyslovuje přízvuk a přízvukové 

celky 

- správně intonuje věty 



-  rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost slov  

- dodržuje pravidla slušného jednání  

- komunikuje asertivně a vyhýbá se násilné 

komunikaci   

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: rozhovor na téma, výklad na téma, ujišťování a přesvědčování.  

 

ZŠ ČJ A.6.2.  

Žák aktivně naslouchá textu, 

vybírá klíčová slova, shrnuje údaje 

do poznámek a vysvětluje celkový 

význam textu.  

- rozlišuje poslouchání z potěšení a 

poslouchání kvůli obsahu, které je zaměřeno na 

porozumění a pamatování si hlavních myšlenek  

- aktivně naslouchá účastníkovi hovoru a 

dokazuje to verbálními znaky: komentáři a 

neverbálními znaky 

- žádá a vyhledává vysvětlení částí 

poslechnutého textu, kterým nerozuměl, a klade 

otázky k poslechnutému textu 

- vyhledává význam neznámých slov, 

pojmů a slovních spojení s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a českého 

výkladového slovníku 

- parafrázuje a shrnuje údaje o 

poslechnutém textu a vysvětluje celkový 

význam textu 

Parafrázuje a shrnuje poslechnutý text podle pokynů a 

vysvětluje celkový význam textu.  



- samostatně vlastními slovy formuluje 

komentář k poslechnutému textu 

- zapojuje se do rozhovoru a odpovídá na 

otázky týkající se poslechnutého textu 

- vysvětluje význam neznámých slov na 

základě obsahu textu  

- všímá si, jak neverbální komunikace 

mluvčího působí na příjemce a porozumění 

textu  

 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: informativní texty jednoduchých struktur (zpráva), jednoduché texty, které dávají rady (rada, prosba), krátký příběh, rozhlasové a 

televizní pořady. 

ZŠ ČJ A.6.3.  

 

Žák podle osnovy tvoří mluvené 

projevy jednodušších struktur. 

 

- rozlišuje účel mluveného projevu: osobní, 

vzdělávací a veřejný 

- popisuje, vypráví, podává zprávu z různých 

úhlů pohledu 

- spojuje hlavní myšlenky a důležité detaily 

v celkový, smysluplný a organizovaný projev a 

používá při tom spojky a spojovací výrazy 

- uvádí děje chronologicky za sebou a 

dodržuje návaznost příčina – důsledek  

- svými slovy reprodukuje a shrnuje text a 

vyjadřuje podstatu textu 

- používá řečnické dovednosti: dělá pauzy 

mezi částmi projevu a projev doprovází znaky 

Podle osnovy tvoří mluvené projevy (popisné a 

vypravěčské) jednodušších struktur, za pomoci učitele 

spojuje hlavní myšlenky v ucelený projev v souladu 

s tématem. 



neverbální komunikace: udržuje oční kontakt se 

všemi účastníky hovoru 

- mluví srozumitelně a dodržuje mluvní 

hodnoty a ortoepickou normu: 

- správně vyslovuje kvalitativně (ř, h, ch, ď, 

ť, ň) a kvantitativně (á, é, í, ý, ó, ú, ů) všechny 

české hláska a dvojhlásky ou, au, eu,  

- správně vyslovuje asimilaci hlásek uvnitř i 

na konci slov d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-

ch 

- správně vyslovuje slabiky dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě  

- správně vyslovuje předložky s/se, z/ze, 

k/ke, v/ve, před běžnými slovy  

- správně vyslovuje běžná slova, ve kterých 

došlo ke změně hlásek  

- přesně vyslovuje přízvuk a přízvukové 

celky  

- správně intonuje věty 

- používá správné tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen, číslovek a slovesných 

časů 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popisy (objektivní a subjektivně zabarvený popis – líčení), vypravování (reprodukce se změnou hlediska, shrnutí textu), 

informativní (zpráva, výkaz), veřejný projev, krátký příběh, anekdota. 



ZŠ ČJ A.6.4.  

Žák čte text s porozuměním, 

vybírá klíčová slova, srovnává 

údaje podle důležitosti a 

vysvětluje celkový význam 

textu.  

- rozlišuje účel čtení: osobní, vzdělávací a 

veřejný  

- všímá si titulků, podtitulků, fotografií, 

ilustrací, grafikonů a tabulek a vztahuje je 

k obsahu textu 

- pozná význam klíčových slov a hlavních 

myšlenek v kontextu čteného textu  

- vyhledává a vybírá důležité údaje ze 

čteného textu 

- rozlišuje důležité a nedůležité údaje ve 

čteném textu na základě vlastních vědomostí a 

zkušeností 

- samostatně píše poznámky, aby porozuměl 

celku čteného textu 

- reprodukuje přečtený text za pomoci 

poznámek 

- používá nová slova jako součást aktivního 

slovníku 

- vysvětluje význam neznámých slov na 

základě obsahu textu 

- vyhledává význam neznámých slov, 

pojmů a slovních spojení s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a českého 

výkladového slovníku  

- rozlišuje rysy textů podle druhu, tvaru, 

obsahu, účelu a adresáta - příjemce 

Čte text s porozuměním, podle pokynů rozlišuje údaje 

v textu podle důležitosti a vysvětluje celkový význam 

textu.  



Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popisné a vypravěčské texty, zpráva, souhrn, návod, obrázkové návody. 

ZŠ ČJ A.6.5.  

Žák píše v souladu s tématem a 

podle pokynů jednodušší 

vypravěčské a popisné texty.   

- píše strukturované texty v souladu 

s volným nebo zadaným tématem 

- píše vypravěčské a popisné texty 

jednodušších struktur z různých hledisek, 

vytváří osnovu textu a určuje hlavní cíl a 

podcíle 

- plánuje části textu a vytváří osnovu podle 

chronologické posloupnosti s viditelnými 

příčinně-následkovými vztahy  

- vybírá si údaje a tvoří z nich obsahově 

jasné a mluvnicky správné věty 

- používá jednoduché větné struktury 

- píše podle pravopisné normy: 

- správně píše všechna česká písmena a 

diakritiku  

- správně píše hlásky, u kterých dochází 

k asimilaci znělosti uvnitř i na konci slov – d-t, 

ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-ch 

- správně píše slabiky – dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě a bje, vje, když kořen slov začíná 

písmenem j 

- správně píše předložky s/se, z/ze, k/ke, 

v/ve, před běžnými slovy 

Podle pokynů učitele v souladu s tématem a podle 

osnovy tvoří písemné projevy jednodušších 

vypravěčských a popisných struktur. 



- správně píše i/y a í/ý po tvrdých a 

měkkých souhláskách v českých slovech a 

správně píše -i po tvrdých souhláskách 

v častých a známých cizích slovech  

- správně píše i/y a í/ý ve vyjmenovaných 

slovech a slovech s vyjmenovanými příbuzných 

- správně píše i/y a í/ý v koncovkách 

podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a 

číslovek po obojetných souhláskách 

- píše velké počáteční písmeno u přídavných 

jmen utvořených od vlastních jmen a malé 

počáteční písmeno u běžných přídavných jmen 

končících koncovkou – ský, -cký, -čký  

- píše velké počáteční písmeno 

v jednoslovných a víceslovných názvech 

(zeměpisné názvy v okolí) 

- zvolání a oslovení odděluje čárkou od věty 

- píše interpunkci s cílem správného čtení a 

porozumění textu 

- píše interpunkci oddělující věty v souvětí  

- správně píše interpunkci přímé řeči 

- rozlišuje spisovná a hovorová slova a tvary, 

pozná slova a tvary z chorvatského jazyka a 

nahrazuje je českými spisovnými slovy a tvary 

- píše podle mluvnické normy: 

- správně píše tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen a číslovek 



- správně píše tvary sloves ve všech časech, 

kromě času minulého  

- používá český pravopis 

- má potřebu psát a píše s chutí 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popisné (objektivní a subjektivně zabarvený popis), vypravěčské (tvořivá reprodukce, reprodukce se změnou hlediska, shrnutí 

textu), informativní (oznámení, pozvánka, zpráva, výkaz), dopisy, blog. 

 

ZŠ ČJ A.6.6.  

Žák tvoří text a používá 

gramatické vědomosti na běžných 

slov příkladech.  

 

- rozlišuje kořen slova, předponu a 

koncovku  

- rozlišuje příslovce, předložky, spojky, 

částice a citoslovce a všímá si, že neohebné 

druhy slov mají jenom jeden tvar 

- rozlišuje morfologické kategorie: rod, 

číslo, pád, osoba, stupeň a čas 

- správně používá všechny tvary často 

používaných podstatných jmen 

- rozlišuje všechny slovní druhy 

- rozlišuje tvrdá, měkká a přivlastňovací 

přídavná jména 

- vnímá, že pády jsou různé tvary stejného 

slova, a dokáže je určit za pomoci pádových 

otázek 

Podle pokynů učitele vybírá běžné tvary přídavných 

jmen, zájmen a číslovek a používá je v mluvených a 

písemných projevech.  



- rozumí významu a funkci vzorů 

skloňování přídavných jmen v českém jazyce 

- dokáže určit jednotlivé vzory skloňováním 

a zná jejich tvary v jednotlivých pádech 

- používá skloňování přídavných jmen 

podle vzorů  

- přídavná jména používá ve správných 

tvarech v mluveném i psaném projevu 

- rozlišuje druhy zájmen a používá správné 

tvary v mluveném i psaném projevu 

- rozlišuje druhy číslovek a používá správné 

tvary v mluveném i psaném projevu 

- správně používá slovesa ve všech časech, 

kromě času minulého v mluveném i psaném 

projevu 

- spojuje jednotlivé věty do strukturovaných 

celků a tvoří celistvý text s použitím 

spojovacích prostředků (např. zájmen a spojek) 

- rozlišuje jednoduchou větu a souvětí, 

dokáže změnit jednoduchou větu v souvětí 

- všímá si tvarů a slov nespisovného 

českého jazyka a chorvatského jazyka a 

nahrazuje je spisovnými českými tvary a slovy  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  



Slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. 

Mluvnické kategorie: rod, číslo, pád, osoba, stupeň, čas, vzory podstatných a přídavných jmen. 

 

ZŠ ČJ A.6.7.   

Žák porovnává různé vztahy mezi 

slovy a jejich významy a popisuje 

význam slov v různých 

kontextech. 

 

- žák si všímá různých rolí synonym a 

antonym v kontextu 

- vysvětluje význam nových slov v různých 

kontextech 

- vysvětluje běžná slovní spojení a účelově 

je včleňuje do vlastního vyjadřování 

- cizí slova nahrazuje českými slovy 

- poznává a vysvětluje neologizmy 

- používá jazykové příručky v tištěné a 

digitální podobě  

- vysvětluje použití českého jazyka 

vzhledem ke komunikační situaci  

- rozlišuje dvojjazyčnost a vícejazyčnost 

jednotlivců 

- všímá si nespisovných českých tvarů slov 

a slov převzatých z chorvatského jazyka a 

nahrazuje je spisovnými českými tvary a slovy 

- překládá slova, věty a texty z českého 

jazyka do chorvatského a obráceně 

- vysvětluje význam hovorových výrazů, 

které rozpoznal v textu, a jejich stylistický 

význam v komunikaci 

Všímá si různých vztahů mezi slovy a podle pokynů 

popisuje jejich význam v známých kontextech.  



- záměrně používá český jazyk ve 

formálních a neformálních každodenních 

komunikačních situacích 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy: mateřský jazyk, český jazyk, chorvatský jazyk, dvojjazyčnost, vícejazyčnost, spisovný jazyk, hovorový jazyk.   

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Učitel každodenně zařazuje do výuky aktivity podporující vzájemnou komunikaci. V každodenní nebo v didaktické situaci 

žák  používá slova prosím, děkuji, promiňte…Vyjadřuje svá přání, potřeby, myšlenky a pocity vyvolané otázkami: Co chcete?, Co si myslíte o .

..?, Jak se cítíte? Žák se během rozhovoru plynule vyjadřuje a není přerušován ani opravován, aby mu opravy a přerušování nevadilo při 

vyjadřování  a neodrazovalo jej. Žákovi je diskrétně vysvětleno, kde udělal chybu,  a ukázáno, jak chyby v mluveném a psaném projevu 

napravit. Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly průběžně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v souladu s jejich 

věkem a s tématy navrhovanými v příloze kurikula.  

 

 

 

 

 

 

B.  LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ B.6.1. - vyjadřuje dojmy po přečtení textu a 

zaznamenává je 
Popisuje vlastní představy a zkušenosti a zkušenosti 

vyjádřené v literárním textu.  



Žák vysvětluje své zkušenosti a 

postoje k přečtenému textu.  

 

- spojuje své zkušenosti a postoje ve vztahu k 

těm, které poznal v literárním textu 

- tvoří si mentální představy o přečteném 

textu   

- vyjadřuje své představy a přesvědčení o 

realitě a fikčním světě literárního díla získané 

čtenářskou zkušeností (poznávací a etická funkce 

literatury, např. zažívá něco, co nemůže zažít 

v reálném světě nebo ve vlastním fyzickém 

prostředí) 

- rozvíjí si vlastní představivost, dovednost 

předpokládat a schopnost porozumění sobě 

samému i jiným lidem  

- má potřebu číst a čte s chutí  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

 

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.6.2.  

 

Žák vysvětluje podstatu – hlavní 

myšlenku literárního textu na 

základě vlastní čtenářské 

- klade otázky s cílem objevování 

významu, podstaty a hlavní myšlenky 

literárního textu 

- vyjadřuje podstatu – smyls, tj. popisuje 

své chápání – pojetí literárního textu: propojení 

témat a motivů 

Podle pokynů vysvětluje význam a podstatu 

literárního textu a vlastními slovy vyjadřuje hlavní 

myšlenky literárního textu na základě vlastních 

čtenářských zkušeností.  



zkušenosti a vědomostí z literární 

teorie.  

 

 

- rozlišuje složky literárního textu: 

postavy, děje, místo, čas a používá základní 

vědomosti z literární teorie 

- vnímá roli metriky a opakování v poezii: 

verš, sloka, rým, opakování, asonance, 

aliterace 

- poznává umělecké prostředky epiteton, 

metaforu, personifikaci, kontrast 

- vnímá, že dramatický konflikt je 

základem děje v dramatu 

- hodnotí postavy na základě svých 

zkušeností a svých hodnot: co je přiměřené, 

vhodné a přijatelné jednání  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy z literární teorie: lyrika, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní, milostná), epická píseň, balada, báje, pověsti, krátké 

příběhy, román pro děti a mládež, dobrodružný román, anekdota, komiks, divadlo, verš, sloka, rým, opakování, asonance, aliterace, epiteton, 

metafora, personifikace, kontrast. 

Literárně-teoretické vědomosti jsou na úrovni poznávání a mají rozšiřovat vlastní čtenářské zkušenosti a rozvíjet pozitivní přístup ke čtení.  

 

 

ZŠ ČJ B.6.3.  

Žák posuzuje literární text, 

vysvětluje myšlenky a 

problematiku, kterou v díle 

- vnímá etickou úroveň literárního textu 

- všímá si, jak postoje, stanoviska a hodnoty 

z literárního textu působí na čtenáře, srovnává je 

se svými stanovisky a hodnotami 

 

Zdůvodňuje vlastní názor na text a dokládá to svými 

postřehy při argumentaci.  

 

 



rozpoznal, a zdůvodňuje své 

názory na přečtený textu.  

- popisuje, jakým způsobem a do jaké míry 

literární text působí na utváření jeho postojů a 

hodnot 

- rozlišuje doslovný a přenesený význam 

- rozpoznává různé modely jednání postav  

- rozpoznává a aktualizuje hlavní ideje – 

myšlenky a problematiku literárního textu 

- čte literární text, aby vyvolal city a lidskou 

zodpovědnost za problémy, které v textu 

rozpoznal  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: lyriky, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní, milostná), epická báseň, balada, báje, pověsti, krátký příběh – povídka, 

román pro děti a mládež, dobrodružný román, anekdota, komiks, divadlo.  

 

ZŠ ČJ B.6.4.  

 

Žák zdůvodňuje svou volbu 

literárního textu, posuzuje jej a 

dokáže argumentovat a vyjadřuje 

zájem o čtení a pozitivní vztah ke 

čtení.  

- vyjadřuje vlastní prožitek literárního textu  

- zdůvodňuje svůj výběr literárního textu 

- spojuje literární text se současným a 

osobním kontextem  

-  

-  

- chápe účel literárního díla: spokojenost, 

poučení o světě, pohled na věci z jiného hlediska 

- vysvětluje své čtenářské záliby a působení 

textů na čtenářský vkus  

 

Zdůvodňuje svůj výběr literárního textu v souladu 

s vlastními zájmy a zkušenostmi.  



- uznává a respektuje jiný vkus při volbě 

literárních textů 

-  doporučuje ostatním literární text a své 

doporučení odůvodňuje argumenty 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.6.5.  

Žák se umělecky vyjadřuje podle 

vlastního zájmu inspirován 

různými osobními a čtenářskými 

zkušenostmi a zážitky.  

- tvoří vlastní literární texty, zkoumá, 

experimentuje a samostatně a volně pracuje na 

tématu, které je mu blízké, sám dohlíží na 

vlastní pokrok 

- sestavuje osnovu vypravování a na 

základě osnovy tvoří krátké mluvené nebo 

psané texty podle chronologické posloupnosti 

 

- nabízí inovativní řešení inspirován 

různými zkušenostmi a zážitky během učení a 

výuky 

- rozčleňuje proces vzniku díla na části, 

zvládá možné problémy a přebírá 

odpovědnost, dokončuje práci 

- objevuje nástroje, jež mu pomohou v 

realizaci díla, které jsou zdarma přístupné 

(např. mobil nebo programy na internetu)  

Realizace výstupu se sleduje, ale nehodnotí.  



- hodnotí vlastní dílo a díla ostatních žáků 

s důrazem na sebehodnocení podle předem 

zadaných kritérií 

- tvoří různá individuální díla (např. tvoří 

v nářečí, rediguje třídní noviny, dramatizuje texty 

a připravuje je k předvedení, vymýšlí si 

scénografii, vytváří kostýmy, vyjadřuje se 

pohybem a tancem, natáčí krátké filmy (úryvky), 

skládá fotografie v animovaný film, kreslí 

obrázkovou knížku nebo leporelo, tvoří různé 

příručky apod.) 

- sbírá vlastní díla do pracovního portfolia a 

sleduje vlastní pokrok 

- používá jazykové dovednosti, aktivní slovní 

zásobu a získané vědomosti k tvoření děl, ve 

kterých se projevuje kreativita, originalita a 

tvořivý přístup 

- rozvíjí vlastní tvořivý potenciál 

 

 

C.  KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 



ZŠ ČJ C.6.1.  

Žák rozlišuje prameny informací, 

nalézá informace v různých 

pramenech a vybírá z nich, ověřuje 

si jejich užitečnost a pravdivost.  

 

- nalézá informace v různých českých 

zdrojích podle svých zájmů a potřeb (literatura 

v souladu se zadaným úkolem, informace o 

tématu, které ho zajímá apod.) 

- nalézá úplné a ověřené informace 

- ověřuje si pravdivost získaných informací 

(např. jména a příjemní, číselné údaje, procenta) 

  

- vybírá potřebné informace a volí účel jejich 

využití 

- srovnává informace podobného obsahu, 

které našel v různých pramenech, a volí podle 

užitečnosti  

- ovládá základní techniky vyhledávání na 

internetu a v katalozích knihoven  

- cituje prameny informací  

Vybírá podle pokynů potřebné informace z více 

zdrojů.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: návody, katalog, programy, zpráva, prospekt. 

ZŠ ČJ C.6.2.  

Žák sleduje kulturní dění české 

národnostní menšiny v RCH a 

dění v české kultuře v ČR, 

hodnotí je, samostatně si vybírá a 

navštěvuje je v reálném a 

digitálním prostřední.  

Doporučené aktivity mimo učebnu:   

- návštěva divadla: divadelní přestavení, 

programy, ve kterých se představuje organizace 

práce v divadle, práce na divadelním představení 

a jeho účastníci 

- návštěva kina nebo kinotéky  

- návštěva médií (rozhlasová stanice, redakce 

novin a vydavatelství) 

Na pokyny učitele si vybírá a navštěvuje 

kulturní akce podle vlastních zájmů a 

porovnává je s vlastními zkušenostmi, postoji 

a hodnotami.  



 

 

- návštěva institucí (knihovny, muzea, 

ateliéry, umělecké dílny, instituty, ústavy), 

festivalů (literární, filmové, vědecké, vzdělávací, 

tradiční), přehlídek a setkání se spisovateli a 

autory různých oblastí tvorby  

- účast na dílnách různého zaměření 

- návštěvy výstav 

- přednášky v reálném a digitálním prostředí 

- účastní se různých projektů 

- internetové kulturní portály 

- internetový obsah: online výstavy a online 

učebny 

- zná časopisy Dětský koutek, Jednota, české 

vysílání Radia Daruvar, menšinové prořady 

v státní televizi 

- navštíví výstavu o přistěhování Čechů do 

Slavonie a Etnografickou sbírku v Ivanově Sele 

- navštěvuje menšinové kulturní události jako 

jsou Dožínky nebo dny české kultury a zapojuje 

se při jejich realizaci 

- zapojuje se do kulturního života české 

menšiny přes České besedy 

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Výstupem se podporuje osobní rozvoj, uvědomění si vlastní jedinečné identity a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života 

české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.  

 



 

 

 

 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu 

nanejvýš o 10%. 

 

A. Jazyk a komunikace 
50 %

B. Literatura a tvořivost  
30 %

C. Kultura a 
média  
20 %

Doporučená zastoupenost oblastí předmětu

A. Jazyk a komunikace 50% B. Literatura a tvořivost 30% C. Kultura a média 20%



 

7. ročník – 140 hodin ročně 

 

 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

 

ZŠ ČJ A.7.1.  

Žák vypráví a diskutuje o 

každodenních událostech, vyjadřuje 

své myšlenky, přání, city, stavy a 

zájmy, porovnává je vyslechnutým 

nebo přečteným textem, používá 

dovednosti aktivního naslouchání a 

dodržuje pravidla slušného jednání. 

- rozmlouvá na volné téma nebo na téma 

zadané v příloze kurikula  

- rozlišuje kulturologické vzorce vedení 

rozhovorů, vzhledem k účastníkům rozhovoru, 

druhu a účelu rozhovoru: rozhovor s vrstevníky 

nebo dospělými, volný nebo vedený rozhovor  

- diskutuje na volné nebo zadané téma a 

zdůvodňuje svůj názor 

- diskutuje o každodenních událostech a 

vlastních zájmech, o přečteném nebo 

vyslechnutém textu a vyvozuje důležité údaje 

- aktivně naslouchá účastníkovi rozhovoru a 

dokazuje to verbálními znaky: komentáři a 

neverbálními znaky 

- parafrázuje slova účastníka hovoru, aby 

vysvětlil vlastní porozumění rozhovoru a 

diskusi 

Hovoří podle pokynů o vlastních zájmech, porovnává 

je s vyslechnutým nebo přečteným textem, používá 

dovednosti aktivního naslouchání a dodržuje pravidla 

slušného jednání. 



- vyhledává si vysvětlení neznámých slov, 

pojmů a sousloví 

- správně tvoří tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen, číslovek  

- správně tvoří slovesné tvary ve všech 

časech, slovesných způsobech a videch 

- mluví srozumitelně a uplatňuje řečnické 

dovednosti, mluvní hodnoty a ortoepickou normu 

- dodržuje pravidla slušného jednání a 

vyhýbá se násilné komunikaci  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: rozhovor na téma, výklad na téma, ujišťování a přesvědčování. 

Seznam navrhovaných témat je v příloze kurikula.  

 

ZŠ ČJ A.7.2. 

Žák aktivně naslouchá textu, údaje 

a fakta shrnuje do poznámek a 

vysvětluje celkový význam textu.  

. 

 

- rozlišuje poslouchání z potěšení a 

poslouchání kvůli obsahu, které je zaměření na 

porozumění a zapamatování hlavních myšlenek  

- aktivně naslouchá účastníkovi hovoru a 

dokazuje to verbálními ( komentáři) a 

neverbálními prostředky 

- žádá a vyhledává vysvětlení o částech 

poslechnutého textu, kterým nerozuměl, a klade 

otázky k poslechnutému textu 

 

Žák samostatně parafrázuje a shrnuje poslechnutý 

text podle pokynů a vysvětluje celkový význam 

textu.  



- parafrázuje a shrnuje údaje o 

poslechnutém textu a vysvětluje celkový 

význam textu  

- samostatně vlastními slovy formuluje 

poznámky o poslechnutém textu 

- zapojuje se do rozhovoru a odpovídá na 

otázky o poslechnutém textu 

- vysvětluje význam neznámých slov na 

základě obsahu textu  

- vyhledává význam neznámých slov, pojmů 

a slovních spojení s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a českého 

výkladového slovníku 

- všímá si neverbálních prostředků 

komunikace u mluvčího, a jak tyto prostředky 

působí na příjem a porozumění textu  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popisy (objektivní a subjektivně zabarvený popis – líčení), vypravování (reprodukce se změnou hlediska, shrnutí textu), 

informativní (zpráva, výkaz), veřejný projev, krátký příběh – povídka, anekdota. 

 

ZŠ ČJ A.7.3. 

Žák podle osnovy tvoří mluvené 

projevy jednodušších struktur na 

volné a zadané téma. 

 

- rozlišuje účel mluveného projevu: osobní, 

vzdělávací a veřejný 

- popisuje, vypráví, podává zprávu z různých 

úhlů pohledu 

- spojuje hlavní myšlenky a důležité detaily 

v celistvý, smysluplný a organizovaný projev a 

používá při tom spojky a spojovací výrazy 

Tvoří mluvené projevy jednodušších struktur 

(vypravěčské a popisné texty) a za pomoci učitele 

spojuje hlavní myšlenky a důležitá fakta v souladu 

s tématem.  

 



- uvádí děje chronologicky za sebou a 

dodržuje příčinně-důsledkovou návaznost  

- svými slovy reprodukuje a shrnuje text a 

vyjadřuje to důležité  

- správně používá tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen a číslovek 

- správně používá všechny slovesné tvary ve 

všech časech, způsobech a videch 

- používá řečnické dovednosti: dělá pauzy 

mezi částmi projevu a projev doprovází znaky 

neverbální komunikace: udržuje oční kontakt se 

všemi účastníky hovoru 

- mluví srozumitelně a dodržuje ortoepickou 

normu, správně vyslovuje kvalitativně (ř, h, ch, 

ď, ť, ň) a kvantitativně (á, é, í, ý, ó, ú, ů) 

všechny české hlásky a dvojhlásky ou, au, eu,  

- správně vyslovuje asimilaci hlásek uvnitř i 

na konci slov d-t, ď-ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-ch 

- správně vyslovuje slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě  

- správně vyslovuje předložky s/se, z/ze, 

k/ke, v/ve, před běžnými slovy, která začínají 

stejnou souhláskou nebo osobním zájmenem  

- správně běžná častá slova, ve kterých došlo 

ke změně hlásek  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  



Druhy textů: informativní texty jednoduchých struktur (zpráva), jednoduché texty, které dávají rady (rada, prosba), krátký příběh, rozhlasové a 

televizní vysílání. 

ZŠ ČJ A.7.4. 

Žák čte text s porozuměním, 

srovnává údaje a fakta podle 

důležitosti a interpretuje – 

vysvětluje – vykládá celkový 

význam textu.  

 

- rozlišuje účel čtení: osobní, vzdělávací a 

veřejné  

- všímá si titulků, podtitulků, fotografií, 

ilustrací, grafikonů a tabulek a vztahuje je 

k obsahu textu 

- pozná význam klíčových slov a hlavních 

myšlenek v kontextu čteného textu  

- vyhledává a vybírá důležité údaje ze 

čteného textu 

- rozlišuje důležité a nedůležité údaje v 

čteném textu na základě vlastních vědomostí a 

zkušeností 

- samostatně píše poznámky, aby rozuměl 

celkovému významu čteného textu 

- reprodukuje přečtený text za pomoci 

poznámek 

- používá nová slova jako součást aktivního 

slovníku 

- vysvětluje význam neznámých slov na 

základě obsahu textu 

- vyhledává význam neznámých slov, pojmů 

a slovních spojení s použitím česko-

chorvatského, chorvatsko-českého a českého 

výkladového slovníku  

Čte text s porozuměním, podle pokynů učitele 

srovnává údaje v textu podle důležitosti a vysvětluje 

celkový význam textu. 



- rozlišuje rysy textů podle druhu, tvaru, 

obsahu, účelu a adresáta – příjemce 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: popisné a vypravěčské texty, zpráva, souhrn, návod, obrázkové návody. 

 

 

ZŠ ČJ A.7.5. 

 

Žák tvoří texty jednodušších 

struktur a při tom používá 

jazykové znalosti o morfologické 

a syntaktické stavbě věty na 

běžných příkladech.  

 

- aplikuje základní jazykové vědomosti  

- používá získané vědomosti z morfologie  

- používá slovesné tvary ve všech časech, 

způsobech a videch  

- správně píše slovesné tvary i v minulém 

čase 

- vysvětluje stavbu věty na běžných 

příkladech 
- rozlišuje syntaktické kategorie: přísudek, 

podmět, předmět, příslovečná určení, přívlastek a 

přístavek na vzorových příkladech 

- popisuje větu jako gramatickou jednotku 
závislou na kontextu 

- vysvětluje komunikační stavbu věty: téma, 

tj. část, která závisí na kontextu (opakuje známou 

informaci) a réma, tj. část, která není závislá na 

kontextu (přináší novou informaci) na vzorových 

a běžných příkladech  

- tvoří texty a používá vědomosti o stavbě 

vět 

- píše podle pravopisné normy 

Žák tvoří texy a používá správné slovesné tvary 

v mluvené a písemné podobě, popisuje stavbu věty 

na vzorových příkladech.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. 



Mluvnické kategorie: slovesné časy, způsoby a vidy.  

Syntaktická stavby věty: přísudek, podmět, předmět, příslovečná určení, přívlastek, přístavek. 

ZŠ ČJ A.7.6. 

Žák srovnává různé vztahy mezi 

slovy a vysvětluje jejich význam 

v různých kontextech.  

 

 

- žák si všímá různých rolí synonym a 

antonym v kontextu 

- vysvětluje význam nových slov v různých 

kontextech 

- vysvětluje běžná slovní spojení a účelově je 

včleňuje do vlastního vyjadřování 

- cizí slova nahrazuje českými slovy 

- poznává a vysvětluje neologizmy 

- rozlišuje spisovná slova, nespisovná slova a 

slova převzatá z chorvatského jazyka a nahrazuje 

je českými spisovnými slovy 

- používá jazykové příručky v tištěné a 

digitální podobě  

- vysvětluje použití českého jazyka v určité 

komunikační situaci  

- rozlišuje dvojjazyčnost a vícejazyčnost 

jednotlivců 

- všímá si nespisovných českých tvarů slov a 

slov převzatých z chorvatského jazyka a 

nahrazuje je spisovnými českými tvary a slovy 

- překládá slova, věty a texty z českého 

jazyka do chorvatského a obráceně 

Všímá si různých vztahů mezi slovy a podle pokynů 

popisuje jejich význam v kontextu.  

 



- vysvětluje význam hovorových výrazů, 

které rozpoznal v textu, a jejich stylistický 

význam v komunikaci 

- záměrně používá český jazyk ve formálních 

a neformálních každodenních komunikačních 

situacích 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy: mateřský jazyk, český jazyk, chorvatský jazyk, dvojjazyčnost, vícejazyčnost, spisovný jazyk, hovorový jazyk, nářečí.  

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Učitel každodenně zařazuje do výuky aktivity podporující vzájemnou komunikaci. V každodenní nebo v didaktické situaci 

žák  používá slova prosím, děkuji, promiňte…Vyjadřuje svá přání, potřeby, myšlenky a pocity vyvolané otázkami: Co chcete?, Co si myslíte o .

..?, Jak se cítíte? Žák se během rozhovoru plynule vyjadřuje a není přerušován ani opravován, aby mu opravy a přerušování nevadilo ve 

vyjadřování  a neodrazovalo jej. Žákovi je diskrétně vysvětleno, kde udělal chybu,  a ukázáno, jak chyby napravit v mluveném a psaném 

projevu. Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly průběžně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v souladu s jejich 

věkem a s tématy navrhovanými v příloze kurikula.  

B.  LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení »dobrý« na 

konci ročníku 

 

ZŠ ČJ B.7.1. 

- spojuje své zkušenosti a postoje s těmi, 

která poznal v literárním textu 

- tvoří mentální představy o přečteném 

textu 

Popisuje vlastní představy a zkušenosti a srovnává je se 

zkušenostmi z přečteného textu. 



Žák vysvětluje své zkušenosti, 

zážitky a postoje a srovnává je 

s literárním textem, tj. dílem. 

 

- vyjadřuje vlastní představy a 

přesvědčení o realitě a fikčním světě 

literárního díla získané čtenářskou zkušeností 

- rozvíjí si vlastní představivost, 

schopnost předpokládat a schopnost 

porozumění sobě a jiným 

- má potřebu číst a čte s chutí  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

ZŠ ČJ B.7.2. 

Žák vyvozuje smysl literárního 

textu na základě vlastních 

čtenářských zkušeností a 

znalostí z teorie literatury.  

 

 

- klade otázky s cílem objevování 

významu, podstaty, smyslu literárního textu 

- vyjadřuje podstatu, smysl literárního 

textu, tj. popisuje své porozumění 

literárnímu textu: propojení tématu a 

motivů 

- rozlišuje složky literárního textu: 

postavy, děje, místo, čas a používá základní 

vědomosti z literární teorie 

- vnímá roli metriky a opakování 

v poezii: verš, sloka, rým, opakování, 

asonance, aliterace  

- poznává umělecké prostředky: 

epiteton, metafora, symbol, anafora, refrén, 

personifikace, kontrast, apostrofa 

- vnímá, že dramatický konflikt je 

základem děje v dramatickém díle 

 

Podle pokynů vysvětluje význam literárního textu a svými 

slovy vyjadřuje podstatu literárního textu na základě 

vlastních zkušeností.  



- hodnotí postavy na základě svých 

zkušeností a svých hodnot: co je přiměřené, 

vhodné a přijatelné jednání 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy z literární teorie: lyrika, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní a milostná), epická báseň, balada, báje, pověst, krátký příběh, 

povídka, román pro děti a mládež, dobrodružný román, anekdota, komiks, divadlo, verš, sloka, rým, opakování, asonance, aliterace, epiteton, 

metafora, symbol, personifikace, kontrast, apostrofa a refrén.  

Literárně-teoretické vědomosti jsou na úrovni poznávání a mají rozšiřovat vlastní čtenářské zkušenosti a rozvíjet pozitivní vztah ke čtení.  

ZŠ ČJ B.7.3. 

Žák posuzuje literární text, 

vysvětluje ideje – myšlenky a 

problematiku, kterou v díle 

rozpoznal, a zdůvodňuje své 

názory na přečtený text. 

 

- vnímá etickou úroveň literárního textu 

- všímá si, jak postoje, stanoviska a 

hodnoty v literárním textu působí na čtenáře, 

srovnává je se svými stanovisky a hodnotami 

- popisuje, jakým způsobem a do jaké 

míry literární text působí na utváření jeho 

postojů a hodnot 

- rozlišuje doslovný a přenesený význam 

- rozpoznává různé modely jednání 

postav  

- posuzuje postavy na základě vlastních 

zkušeností a svých hodnot (co je přiměřené, 

vhodné a přijatelné jednání) 

- rozpoznává a aktualizuje hlavní ideje – 

myšlenky a problematiku literárního textu 

Žák zdůvodňuje vlastní názor na literární text a dokládá to 

příklady vybranými z textu, dokáže argumentovat. 



- čte literární text, aby vyvolal city a 

lidskou zodpovědnost za problémy, které 

v textu rozpoznal 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: lyrika, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní, milostná), epická báseň, balada, báje, pověsti, krátký příběh – povídka, 

román pro děti a mládež, dobrodružný román, detektivní román, vědecko-fantastický román, anekdota, komiks, divadlo.  

 

ZŠ ČJ B.7.4.  

Žák se inspirován různými 

osobními a čtenářskými 

zkušenostmi a zážitky 

samostatně tvořivě vyjadřuje 

podle vlastních přání, pocitů, 

postojů a zájmů.  

- zkoumá, bádá, experimentuje a 

samostatně a svobodně pracuje na tématu, 

které mu je blízké, a sleduje vlastní pokrok  

- nabízí inovativní řešení inspirován  

různými zkušenostmi během učení a výuky 

- rozčleňuje proces vzniku díla na části, 

zvládá možné problémy a přebírá 

odpovědnost, dokončuje práci 

- objevuje nástroje, jež mu pomohou v 

realizaci k uskutečnění díla, které jsou 

zdarma přístupné (např. mobil nebo 

programy na internetu)  

- hodnotí vlastní dílo a díla ostatních žáků 

s důrazem na sebehodnocení podle předem 

zadaných kritérií 

- tvoří různá individuální díla (např. tvoří 

v nářečí, rediguje třídní noviny, dramatizuje 

texty a připravuje je k předvedení, vymýšlí si 

scénografii, vytváří kostýmy, vyjadřuje se 

pohybem a tancem, natáčí krátké filmy 

(úryvky), skládá fotografie v animovaný film, 

 

 

Realizace výstupu se sleduje, ale nehodnotí. 



kreslí obrázkovou knížku nebo leporelo, tvoří 

různé příručky apod.) 

- sbírá vlastní díla do pracovního 

portfolia a sleduje vlastní pokrok 

- používá jazykové dovednosti, aktivní 

slovní zásobu a základní vědomosti k tvoření 

děl, ve kterých se projevuje kreativita, 

originalita a tvořivý přístup 

- rozvíjí vlastní tvořivý potenciál 

 

C.  KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ C.7.1. 

Žák samostatně vybírá informace 

z různých zdrojů (časopis, 

internet), vybírá ty důležité a 

ověřuje si jejich užitečnost a 

pravdivost. 

 

- v různých pramenech a zdrojích nachází 

informace podle svých zájmů a potřeb (řeší 

zadané úkoly, vyhledává informace podle 

svých zájmů apod.) 

- nachází úplné a ověřené informace 

- ověřuje si pravdivost a přesnost 

nalezených informací (např. jména a příjmení, 

číselné údaje, procenta) 

- třídí informace pro různé účely  

- porovnává obsahově podobné informace 

v různých zdrojích a volí je podle užitečnosti 

- ovládá základní techniky vyhledávání na 

internetu a v katalozích knihoven 

Podle pokynů vybírá potřebné informace z více zdrojů 

a z nich vyvozuje závěry.  

 



- cituje zdroj informací  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: návody, katalogy, programy, zprávy, prospekty. 

ZŠ ČJ C.7.2.   

Žák zdůvodňuje kladné a záporné 

působení různých textů z médií na 

vývoj postojů a hodnot.  

 

- vysvětluje svou reakci na texty z médií 

- vysvětluje, proč by různí příjemci a 

odesilatelé (chlapci, dívky, dospělí, senioři a 

členové různých kulturních skupin) mohli různě 

reagovat na texty v médiích (např. manga 

komiksy, sportovní pořady, telenovely, videohry, 

které zobrazují závody apod.) 

- uvádí příklady různých reakcí teenagerů 

a jejich rodičů na různé texty v médiích 

- odhaduje, kdo jsou příjemci – cílové 

publikum, na základě přečteného textu / 

shlédnutého filmu / seriálu / hudebního klipu  

- poznává funkci různých postupů, technik, 

vizuálních a zvukových znaků ve filmech a 

divadelních představeních (např. použití bílých a 

černých předmětů nebo oblečení může sugerovat 

rozdělení postav na kladné a záporné) 

- popisuje, jak se různými postupy, 

technikami a vizuálními a zvukovými znaky 

vytváří význam mediálního vzkazu a jak na 

publikum působí s cílem přenášení vzkazu 

(např. technika slow-motion nebo hudební téma 

často přenáší neverbální vzkaz, zdůrazňuje 

nebo prodlužuje trvání důležité scény, apod.) 

také v divadelním představení se funkčně 

Za pomoci učitele popisuje různé ukázky  stejných 

mediálních obsahů s cílem porozumět působení na 

vývoj názorů a postojů adresátů.  

 



používají scénografie, kostýmy, osvětlení a 

další, aby se docílilo působení na publikum 

ZŠ ČJ C.7.3. 

Žák samostatně hodnotí dění, 

především české národnostní 

menšiny v RCH a dění v české 

kultuře v ČR a navštěvuje je v 

reálném a digitálním prostředí. 

 

Doporučené obsahy mimo učebnu: 

- návštěva divadla: divadelní přestavení, 

programy, ve kterých se představuje organizace 

práce v divadle, práce na divadelním 

představení a jeho účastníci 

- návštěva kina nebo kinotéky  

- návštěva médií (rozhlasová stanice, 

redakce novin a vydavatelství) 

- návštěva institucí (knihovny, muzea, 

ateliéry, umělecké dílny, instituty, ústavy), 

festivalů (literární, filmové, vědecké, 

vzdělávací, tradiční), přehlídek a setkání se 

spisovateli a autory různých oblastí tvorby  

- účast na dílnách různých zaměření 

- návštěvy výstav 

- přednášky v reálném a digitálním prostředí 

- účastní se různých projektů 

- internetové kulturní portály 

- internetový obsah: online výstavy a online 

učebny 

- pozná časopisy Dětský koutek, Jednota, 

české vysílání Rádia Daruvar, menšinové 

prořady v státní televizi 

- navštíví výstavu o přistěhování Čechů do 

Slavonie a Etnografickou sbírku v Ivanově Sele 

Na pokyny učitele si vybírá a navštěvuje 

kulturní akce podle vlastních zájmů a 

porovnává je s vlastními zkušenostmi, postoji a 

hodnotami.  

 

 



-  navštěvuje menšinové kulturní události, 

jako jsou Dožínky nebo dny české kultury, 

podle zájmu se zapojuje při jejich realizaci 

zapojuje se do kulturního života české menšiny 

přes České besedy 

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Výstupem se podporuje osobní rozvoj, uvědomění si vlastní jedinečné identity a aktivní zapojení žáků do kulturního a společenského života 

české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.  

 

 



 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu 

nanejvýš o 10%. 

  

A. Jazyk a komunikace 
50%

B. Literatura a tvořivost  
30%

C. Kultura a 
média  
20%

Doporučená zastoupenost oblastí předmětu

A. Jazyk a komunikace 50% B. Literatura a tvořivost 30% C. Kultura a média 20%



8. ročník – 140 hodin ročně 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ A.8.1. 

Žák hovoří a diskutuje v souladu 

s účelem hovoru, používá 

dovednosti aktivního naslouchání a 

dodržuje pravidla slušného jednání. 

- hovoří na volné téma nebo na téma zadané 

v příloze kurikula  

- používá různé vzorce rozhovorů, s 

ohledem na  účastníky rozhovoru, druh a účel 

rozhovoru: rozhovor s vrstevníky nebo 

dospělými, volný nebo vedený rozhovor 

- rozlišuje dovednosti komunikace ve 

skupině: přesvědčování, vyjednávání, 

zdůvodňování a argumentování 

- rozlišuje spontánní komunikaci 

(podmíněnou city) a připravenou, plánovanou 

komunikaci (plánovanou a připravenou diskusi) 

- diskutuje spontánně na předem domluvené 

téma 

- zastává a brání své názory, postoje a 

hodnoty  

- vysvětluje, zdůvodňuje a usuzuje na 

základě faktů a důkazů 

- doplňuje a utvrzuje si vlastní názory a 

dokládá je citáty, statistickými údaji, obecně 

přijatými fakty, poznávacími a hodnotícími 

úsudky  

- aktivně naslouchá mluvčímu a parafrázuje 

to, co slyšel 

Hovoří podle pokynů podle jednoho ze vzorců vedení 

rozhovoru, používá dovednosti aktivního naslouchání 

a dodržuje pravidla slušného jednání. 

 



- mluví srozumitelně a používá řečnické 

dovednosti, mluvní hodnoty a ortoepickou normu 

- správně vyslovuje všechny hlásky a 

dvojhlásky 

- odhaduje přiměřené množství vyřčených 

informací, aby bylo v souladu s cílem a smyslem 

rozhovoru   

- dodržuje pravidla slušného jednání  

- komunikuje asertivně a vyhýbá se násilné 

komunikaci  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: prezentace, připravená diskuse, kulatý stůl, debata. 

ZŠ ČJ A.8.2.  

 

Žák aktivně naslouchá textu, 

hodnotí celkový význam textu, 

spojuje si ho se svými vědomostmi 

a zkušenostmi a dokládá to 

konkrétními, podloženými příklady.  

 

 

- rozlišuje poslouchání z potěšení, 

empatické naslouchání (zaměřené na 

porozumění citům a potřebám mluvčího) a 

poslouchání kvůli obsahu (zaměřené na 

porozumění a zapamatování hlavních 

myšlenek) 

- aktivně naslouchá účastníkovi hovoru a 

poslech doplňuje verbálními znaky (komentáři) a 

neverbálními znaky 

- rozlišuje účel poslechu: osobní, 

vzdělávací, veřejný 

- rozlišuje důležité a nedůležité údaje 

v poslechnutém textu  

- porovnává podobné údaje 

v poslechnutém textu 

 

Aktivně naslouchá textu, vyvozuje závěry 

z poslechnutého textu podle pokynů a vysvětluje 

celkový význam textu.  



- zjednodušuje složité údaje, organizuje a 

interpretuje údaje a vytváří různé typy 

poznámek z vyslechnutého textu 

- dochází k radě závěrů s cílem vyvození 

celkového významu a smyslu vyslechnutého 

textu 

- vysvětluje význam neznámých slov, pojmů 

a slovních spojení s použitím česko-chorvatského, 

chorvatsko-českého a českého výkladového 

slovníku 

- vysvětluje neverbální komunikaci 

mluvčího a spojuje ji s obsahem vyslechnutého 

textu 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: vědedcko-populární přednášky, zprávy, rozhlasové a televizní pořady.  

ZŠ ČJ A.8.3.  

 

Žák tvoří mluvené projevy 

složitějších vypravěčských a 

popisných struktur a jednodušších 

diskusních struktur v souladu 

s tématem a zdůvodňuje vlastní 

názory a postoje.  

 

- rozlišuje účel mluveného projevu: osobní, 

vzdělávací a veřejný 

- tvoří mluvené projevy: strukturované 

popisy, vypravování a diskuse podle osnovy 

- zdůvodňuje vlastní názory a postoje k 

různým tématům v souladu se svým věkem a 

zkušenostmi 

- předvádí předem připravenou prezentaci 

různých obsahů za použití vizuální techniky  

- používá řečnické dovednosti: mění intonaci 

věty, projev doprovází znaky neverbální 

komunikace: udržuje oční kontakt se všemi 

Podle pokynů a osnovy tvoří mluvené projevy 

složitých vypravěčských a popisných a jednodušších 

diskusních struktur.  



účastníky hovoru, přiměřeně se pohybuje a 

pohybuje rukama 

- mluví srozumitelně a používá řečnické 

dovednosti a ortoepickou normu 

- správně vyslovuje všechny hlásky a 

dvojhlásky 

- správně používá tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen a číslovek 

- správně používá všechny slovesné tvary 

ve všech časech, způsobech a videch 

- uznává postoje a názory ostatních 

- dodržuje pravidla slušného jednání 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: informativní texty jednoduchých struktur (zpráva), jednoduché texty, které dávají rady (rada, prosba), krátký příběh, rozhlasové a 

televizní pořady. 

ZŠ ČJ A.8.4.  

 

Žák čte text s porozuměním, 

odhaduje a vysvětluje celkový 

význam textu, vyvozuje závěry a 

spojuje si je s doposud získanými 

vědomostmi a zkušenostmi.  

 

 

- vysvětluje účel čtení: osobní, vzdělávací a 

veřejný  

- všímá si obrazové a grafické stránky textů, 

aktivně využívá doposud získané vědomosti o 

tématu, které studuje, a předvídá obsah 

nadcházejícího textu 

- vyvozuje závěry, usuzuje na základě jedné 

nebo více částí přečteného textu 

- dochází k řadě závěrů s cílem vyvození 

celkového významu a smyslu přečteného textu 

- rozlišuje podobné údaje v přečteném textu   

Podle pokynů čte text s porozuměním, vyvozuje 

závěry o přečteném textu a vysvětluje celkový význam 

textu.  

 



- zjednodušuje složité údaje z přečteného 

textu  

- třídí a interpretuje údaje z přečteného 

textu, shrnuje je v různé druhy poznámek, 

nalézá důkazy a dokládá a zdůvodňuje závěry, 

ke kterým došel při čtení 

 

- vysvětluje význam neznámých slov s 

použitím slovníků  

- vysvětluje rysy textů podle druhu, formy, 

účelu a příjemce textu   

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: vědecko-populární článek, zpráva, zobrazení, zobrazení údajů v tabulce. 

ZŠ ČJ A.8.5. 

Žák samostatně tvoří písemné 

projevy složitějších popisných a 

vypravěčských struktur a 

jednodušších diskusních struktur 

v souladu s tématem a podle 

určitých pokynů. Při tom používá 

nabyté vědomosti z pravopisu, 

morfologie a syntaxe.  

 

 

- napsaný projev znovu  pročítá a vylepšuje a 

při tom používá správný pravopis a slovníky 

- píše podle pravopisné normy 

- správně píše všechna česká písmena a 

diakritiku 

- správně píše hlásky, u kterých dochází 

k asimilaci znělosti uvnitř i na konci slov – d-t, ď-

ť, v-f, b-p, s-z, ž-š, g-k, h-ch 

- správně píše slabiky – dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě a bje, vje, když kořen slov začíná písmenem j 

- správně píše předložky s/se, z/ze, k/ke, 

v/ve, před běžnými slovy, která začínají stejnou 

souhláskou a před osobními zájmeny 

-  

 

Podle modelu tvoří písemné projevy složitějších 

vypravěčských a popisných struktur v souladu 

s tématem a podle osnovy.  

 



- správně píše i/y a í/ý po tvrdých a měkkých 

souhláskách v českých slovech a správně píše -i po 

tvrdých souhláskách v často používaných cizích 

slovech  

- správně píše i/y a í/ý ve vyjmenovaných 

slovech a slovech s vyjmenovanými příbuzných 

- správně píše i/y a í/ý v koncovkách 

podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a 

číslovek po obojetných souhláskách 

- píše velké počáteční písmeno u přídavných 

jmen utvořených od vlastních jmen a malé počáteční 

písmeno u častých přídavných jmen končících 

koncovkou – ský, -cký, -čký  

- píše velké počáteční písmeno 

v jednoslovných a víceslovných názvech 

(zeměpisné názvy v okolí) 

- používá správné morfologické tvary všech 

slovních druhů 

- vysvětluje stavbu věty, pozná syntaktické 
kategorie: podmět, přísudek, předmět, příslovečné 

určení, přívlastek a přístavek na běžných 

příkladech 

- rozlišuje jednoduché věty a souvětí 

- správně píše čárku  

- správně píše běžné zkratky  

- má potřebu psát a píše s chutí   



Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. 

Mluvnické kategorie: vzory skloňování, stupňování, slovesné časy, způsoby a vidy.  

Syntaktická stavba věty: přísudek, podmět, předmět, příslovečná určení, přívlastek, přístavek. 

Interpunkce v souvětí.  

 

ZŠ ČJ A.8.6. 

Žák porovnává různé vztahy mezi 

slovy a popisuje jejich význam 

v různých kontextech.  

 

- rozlišuje synonyma, homonyma, antonyma 

a požívá bohatou slovní zásobu 

- rozlišuje spisovný a nespisovný český jazyk 

(obecná čeština, nářečí, slang, argot) 

- seznamuje se s texty důležitými pro vývoj 

českého jazyka a s vývojem češtiny  

- sleduje vztah vývoje českého jazyka 

s vývojem identity a kultury českého národa 

- používá současné jazykové příručky, aby 

poznal současnou lexikografii, a všímá si 

početnosti jazykových příruček  

- vysvětluje pojem dvojjazyčnost 

- poznává podobnosti a respektuje rozdíly 

mezi vlastní jazykovou kulturou a jinými 

jazykovými kulturami  

Porovnává různé vztahy mezi slovy a popisuje jejich 

význam v různých kontextech. 

 

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy: synonyma, homonyma, antonyma, spisovný a nespisovný jazyk, nářečí, slang, argot. 

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

 



Učitel každodenně zařazuje do výuky aktivity podporující vzájemnou komunikaci. V každodenní nebo v didaktické situaci 

žák  používá slova prosím, děkuji, promiňte…Vyjadřuje svá přání, potřeby, myšlenky a pocity vyvolané otázkami: Co chcete?, Co si myslíte o 
...?, Jak se cítíte? Žák se během rozhovoru plynule vyjadřuje a není přerušován ani opravován, aby mu opravy a přerušování nevadilo ve 

vyjadřování  a neodrazovalo jej. Žákovi je diskrétně vysvětleno, kde udělal chybu,  a ukázáno, jak napravit chyby v mluveném a psaném 
projevu. Různě cílené aktivity a strategie učení a výuky by měly průběžně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu žáků v souladu s jejich 

věkem a s navrhovanými tématy. 

 

 

 

B.  LITERATURA A TVOŘIVOST 

 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

 

ZŠ ČJ B.8.1.  

Žák objasňuje vztah reálné 

zkušenosti a zkušenosti získané 

čtením literárních textů a vysvětluje 

jejich působení na vytváření jeho 

názoru na sebe a ostatní.  

- spojuje vlastní poznávací a citový zážitek, 

aby si vytvořil celkový obraz o literárním textu 

- rozvíjí své vypravěčské dovednosti, tj. 

dává do souvislostí  příčiny a následky a své 

vědomosti o světě a zobrazení světa v literárním 

textu 

-  všímá si, jestli text tématizuje jevy a 

zážitky, které poznává ve svém okolí  

- všímá si působení literárních textů na 

vnímání vlastních pocitů a citů k jiným lidem 

- vnímá estetické prvky literárního textu ve 

vztahu k ostatním textům 

- vytváří si mentální obrazy a představy o 

přečteném textu  

- má potřebu číst a čte s chutí  

  

Vysvětluje působení literárních textů na utváření 

názorů na sebe a vytváření vlastních mentálních 

obrazů a představ.  



Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.8.2.   

Žák vysvětluje literární text na 

základě vlastní čtenářské 

zkušenosti, z kontextu a ze srovnání 

s jinými literárními druhy a žánry 

s použitím vědomostí z teorie 

literatury.  

 

- pojmenovává a chronologicky vypráví děj, 

aby se celkově porozumělo textu   

- všímá si struktury literárního textu (fabule 

a kompozice literárního textu, verš a sloka jako 

jedinečné a samostatné básnické formy, rozlišuje 

dialog, monolog a scénické poznámky) a používá 

základní vědomosti z literární teorie 

- rozlišuje vypravěče (v 1. a 3. osobě) od 

autora textu 

- popisuje různé okolnosti, tj. záměr autora, 

který směřuje pozornost čtenáře na specifika 

v literárním textu  

- poznává umělecké prostředky: epiteton, 

metaforu, personifikaci, symbol, kontrast, 

anaforu, apostrofu a refrén 

p 

Popisuje literární text a podle pokynů objevuje jeho 

význam ve vztahu k rysům žánru a vlastním 

čtenářským zkušenostem.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Pojmy z literární teorie: lyrika, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní a milostná), epická báseň, balada, báje, pověst, krátký 

příběh, povídka, román pro děti a mládež, dobrodružný román, anekdota, komiks, divadlo, verš, sloka, rým, opakování, asonance, aliterace, 

epiteton, metafora, symbol, personifikace, kontrast, apostrofa a refrén.  

Literárně-teoretické vědomosti jsou na úrovni poznávání a mají rozšiřovat vlastní čtenářské zkušenosti a rozvíjet pozitivní vztah ke čtení.  



ZŠ ČJ B.8.3. 

Žák zdůvodňuje vlastní poznatky 

spojené s přečteným textem, 

kriticky hodnotí literární text a dává 

do vztahu s vlastní čtenářskou 

zkušeností.  

 

- hodnotí literární text a zdůvodňuje vlastní 

poznatky a spojuje je se získanými vědomostmi 

- interpretuje, vykládá etickou a ideovou 

podstatu literárního textu 

- všímá si vrstevnatosti literárního textu  

- vysvětluje hlubší význam literárního textu  

- všímá si autorových vzkazů v literárním 

textu  

- vysvětluje příčiny a následky v literárním 

textu  

- všímá si spojitostí a vztahů v literárním 

textu a srovnává díla tematicky podobná  

- obhajuje vlastní názor a respektuje názory 

ostatních  

- vysvětluje, jakým způsobem a do jaké 

míry literární text působí na vytváření jeho 

postojů a hodnot  

Utváří postoje, vysvětluje vlastní názory a spojuje je 

s argumenty, na kterých názory staví.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: lyriky, epika, drama, lyrická báseň (vlastenecká, přírodní, milostná), epická báseň, balada, romance, báje, pověsti, povídka, 

román pro děti a mládež, dobrodružný román, detektivní  román, vědecko-fantastický román, anekdota, komiks, divadlo.  

 

ZŠ ČJ B.8.4. 

Žák argumenty zdůvodňuje vlastní 

výběr literárního textu vzhledem 

k tématu, postavám a způsobu 

projevu, přemýšlí o jeho účelu, 

- vyjadřuje vlastní prožitek literárního textu 

- všímá si společných rysů oblíbeného žánru 

a oblíbeného autora 

- argumenty zdůvodňuje svůj výběr 

literárního textu 

Zdůvodňuje vlastní volbu literárního textu vzhledem 

k tématu, postavám a zůsobu projevu. 

 

 



rysech daného literárního druhu, 

žánru a autora a používá základní 

vědomosti z literární teorie.   

 

 

- určuje žánry vzhledem k tématu, postavám 

a způsobu projevu  

- vysvětluje nadčasové všelidské vzkazy 

literárního textu  

- vytváří společný seznam literárních textů 

podle kritérií žánru, autora a tematiky apod.  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Texty: kratší texty nebo úryvky z děl navržených v příloze kurikula. 

 

ZŠ ČJ B.8.5. 

Žák se tvořivě vyjadřuje podle 

vlastních zájmů inspirován různými 

osobními a čtenářskými 

zkušenostmi a zážitky.  

 

 

- zkoumá, bádá, experimentuje a samostatně 

a svodně pracuje na tématu, které mu je blízké, a 

sleduje vlastní pokrok  

- nabízí inovativní řešení inspirován různými 

zkušenostmi během učení a výuky 

- rozčleňuje proces vzniku díla na části, 

zvládá možné problémy a přebírá riziko, 

dokončuje práci  

- objevuje nástroje k realizaci díla, které 

jsou zdarma přístupné (např. mobil nebo 

programy na internetu)  

- hodnotí vlastní dílo a díla ostatních žáků 

s důrazem na sebehodnocení podle předem 

zadaných kritérií 

- tvoří různá individuální díla (např. tvoří 

v nářečí, rediguje třídní noviny, dramatizuje texty 

Realizace výstupu se sleduje, ale nehodnotí.  



a připravuje je k předvedení, vymýšlí si 

scénografii, vytváří kostýmy, vyjadřuje se 

pohybem a tancem, natáčí krátké filmy (úryvky), 

skládá fotografie v animovaný film, kreslí 

obrázkovou knížku nebo leporelo, tvoří různé 

příručky apod.) 

- sbírá vlastní díla do pracovního portfolia a 

sleduje vlastní pokrok 

- používá jazykové dovednosti, aktivní slovní 

zásobu a základní vědomosti s cílem tvoření děl, 

ve kterých je vidět kreativita, originalita a tvořivý 

přístup 

- rozvíjí vlastní tvořivý potenciál 

 

  

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstup Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení 

»dobrý« na konci ročníku 

ZŠ ČJ C.8.1.  

Žák vyhledává informace, 

hodnotí informace a zdroje 

informací a organizuje – třídí 

vybrané informace a spojuje je 

- volí relevantní zdroje a prameny ke 

studiu informací v souladu s úkolem   

- srovnává různé informace z různých 

zdrojů, aby odhadl jejich pravdivost, přesnost 

a autorství  

- selektivně a kriticky přebírá informace 

z různých zdrojů  

Vyhledává a podle pokynů třídí informace, které 

získal z různých zdrojů.  

 



se získanými vědomostmi, aby 

vyřešil zadaný problém.  

  

- používá informace, ale respektuje 

duševní majetek – vlastnictví 

- cituje zdroje informací  

- navrhuje řešení problémových situací 

na základě sesbíraných a roztřízených 

informací 

- rozlišuje fakta od názorů a postojů  

- analyzuje různé významy textů 

- všímá si předsudků a stereotypů  

Obsahy k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Druhy textů: deník, novinový článek, leták, hesla z různých slovníků. 

ZŠ ČJ C.8.2.  

Žák zdůvodňuje kladné a 

záporné působení různých 

mediálních textů na rozvoj 

postojů a hodnot cílového 

teenagerského publika.  

 

 

- vysvětluje svou reakci na mediální 

text a odhaduje, pro koho by ještě mohl být 

zajímavý a užitečný 

- srovnává reakci různých příjemců na 

různých fórech a sociálních sítích 

- vysvětluje, proč by příjemci a 

odesilatelé různého stáří, pohlaví, 

národnosti, společenského postavení apod. 

mohli různě reagovat na různé texty v 

médiích 

- zdůvodňuje různé vnímání stejného 

textu u různých příjemců  

- vzdoruje stereotypům, předsudkům, 

skryté a otevřené diskriminaci a brání 

nenávisti v projevech 

- rozlišuje použití postupů, technik a 

prostředků vyjadřování v různých časopisech: 

 

Všímá si kladných a záporných působení 

mediálních textů na rozvoj postojů a hodnot 

cílového teenagerského publika.  



soulad titulku a obsahu textu, vztah fotografie 

a ilustrace s textem, důvod včlenění textu do 

rámečku, vizuální znaky přitahující pozornost, 

účel různých příloh časopisů 

- vysvětluje, jak se různými postupy, 

technikami a prostředky vyjadřování  vytváří 

význam mediálního vzkazu a vytváří 

požadovaný účinek na příjemce (např. všímá 

si výrazných a početných reklam módních a 

kosmetických výrobků  nebo tematické 

představování oblečení a obuvi řadou 

fotografií v časopisech) 

- vysvětluje propojení textu a světa, 

který jej obklopuje  

- rozumí roli populární hudby, která 

vyjadřuje zásadní problémy identity 

mladých 

- vysvětluje význam textů z popkultury 

a propojuje je se společenským a 

ekonomickým prostředím (např. 

společenská a ekonomická rozvrstvenost) 

- na základě vědomostí a zkušeností 

z kultury vysvětluje existenci různých 

subkultur  

- srovnává populární kulturu s tzv. 

vysokou kulturou na známých příkladech 

z literatury a jiných umění 



ZŠ ČJ C.8.3.  

Žák samostatně hodnotí kulturní 

dění, především v české 

národnostní menšině v RCH a 

dění v české kultuře v ČR a 

navštěvuje je v reálném a 

digitálním prostředí. 

 

 

Doporučené obsahy mimo učebnu: 

- návštěva divadla: divadelní přestavení, 

programy, ve kterých se představuje práce 

v divadle, práce na divadelním představení a 

jeho účastníci 

- návštěva kina nebo kinotéky  

- návštěva medií (rozhlasová stanice, 

redakce novin a vydavatelství) 

- návštěva institucí (knihovny, muzea, 

ateliéry, umělecké dílny, instituty, ústavy), 

festivalů (literární, filmové, vědecké, 

vzdělávací, tradiční), přehlídek a setkání se 

spisovateli a autory různých oblastí tvorby  

- účast na dílnách různých zaměření 

- návštěvy výstav 

- přednášky v reálném a digitálním 

prostředí 

- účastní se různých projektů 

- internetové kulturní portály 

- internetový obsah: online výstavy a 

online učebny 

- pozná časopisy Dětský koutek, Jednota, 

české vysílání Radia Daruvar, menšinové 

prořady v státní televizi 

- navštíví výstavu o přistěhování Čechů 

do Slavonie a Etnografickou sbírku 

v Ivanově Sele 

Na pokyny učitele si vybírá a navštěvuje 

kulturní akce podle vlastních zájmů a 

porovnává je s vlastními zkušenostmi, 

postoji a hodnotami.  

 

 



- navštěvuje menšinové kulturní události 

jako jsou Dožínky nebo dny české kultury, 

případně se zapojuje při jejich realizaci  

Doporučení k dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:  

Výstupem se podporuje osobní rozvoj, uvědomění si vlastní jedinečné identity a aktivní zapojení žáků do kulturního a 

společenského života české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko. 

 

 

A. Jazyk a komunikace 
50%

B. Literatura a tvořivost  
30%

C. Kultura a 
média  
20%

Doporučená zastoupenost oblastí předmětu

A. Jazyk a komunikace 50% B. Literatura a tvořivost 30% C. Kultura a média 20%



 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučené zastoupenosti jednotlivých složek předmětu 

nanejvýš o 10%. 



Střední škola Český jazyk – model A – 1. ročník – 140 hodin ročně 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  

na konci ročníku 

SŠ ČJ A.1.1.                                                                  

Žák diskutuje na zadané nebo 

vybrané téma. Vyjadřuje se v 

souladu s komunikační situací, 

argumentuje a vyvozuje závěry. 

- hovoří o vybraném nebo zadaném tématu z 

každodenního života                                                              

- vyjadřuje svůj názor, postoje, emoce                            

- ukazuje schopnost vhodného jazykového 

chování v různých komunikačních situacích a 

s různými aktéry (účastník dialogu)                                                      

- rozvíjí aktivní slovní zásobu                                         

- respektuje morfologické a syntaktické 

struktury a druhy funkčních stylů 

                                                                                                                                                     

Podle pokynů diskutuje a hovoří na určité téma a používá 

jazykové prostředky v souladu s komunikační situací a 

komunikační etiketou. 

 

 

 

SŠ ČJ A.1.2. 

Žák aktivně naslouchá a sleduje 

předem stanovený cíl poslechu, 

vypisuje hlavní sdělení textu. 

 

- rozumí komplexním textům (poslech, psaní 

a audiovizuální obsah) 

- interpretuje literární texty 

- mluví o zadaném úkolu 

- vysvětluje své názory 

- obohacuje aktivní slovní zásobu 

- vypíše hlavní myšlenku z textu a diskutuje o 

ní 

- vyvodí závěry 

Aktivně naslouchá podle pokynů, vybírá a třídí základní 

důležité informace podle účelu poslechu. 

 

 

 

 

 

SŠ ČJ A.1.3.                                                                  

Žák píše popisný středně dlouhý 

text na téma přečteného díla. 

- píše středně dlouhý text podle pokynů na 

dané téma z přečteného díla,                                                

- používá lingvistické principy a znalosti 

teorie literatury, stylistiky a funkčních stylů 

Podle pokynů vytváří a píše středně dlouhý text na dané téma 

z přečteného díla v souladu se znalostmi z literární teorie, 

stylistiky a lingvistiky. 



SŠ ČJ A.1.4.                                                                  

Žák čte s porozuměním složitější  

texty, vybírá a vypisuje hlavní 

informace. 

 

- rozumí složitějšímu psanému textu                                         

- rozpoznává hlavní rysy textu                                          

- vybírá a vypisuje základní informace, které 

může použít v každodenním životě 

 

Žák čte složitější texty s pomocí učitele a rozpoznává hlavní 

informace. 

 

SŠ ČJ A.1.5.              

Žák píše narativní texty, 

subjektivně a objektivně vypráví 

události. 

 

- píše vypravování,                                           

- odlišuje subjektivní vyprávění od 

objektivního- nahlíží na události subjektivně   

- nahlíží na události objektivně 

Podle pokynů formuluje a píše narativní texty, 

subjektivně/objektivně nahlíží na události. 

SŠ ČJ A.1.6.                                                                  

Žák používá syntaktická pravidla 

ve větě a používá lingvistické 

principy tvorby textu. 

- samostatně píše středně dlouhý text složité 

struktury na volné téma                                                 

Podle pokynů píše text složité struktury na volné téma, 

používá vhodné morfologické a syntaktické struktury, 

správně používá syntax ve větě. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                            

Texty a média: vtipy, konverzační hry, spontánní konverzace, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové 

a televizní pořady, filmy.                                                                                                                                                      

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák: 

-prezentuje alespoň jeden monologický mluvený projev a účastní se alespoň jednoho dialogu s rysy popisného a narativního/vyprávěného 

textu: zpráva a rozhovor;                                                                                                                                                                                                        



- poslouchá a čte alespoň dva popisné nebo vyprávěné texty podle výběru učitele;                                                                                                     

- získává lexikální znalosti na metajazykové úrovni, která je zaměřena na rozvoj komunikační jazykové kompetence a povědomí o českém 

jazyce. 

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

SŠ ČJ B.1.1.          

                                        

Žák popisuje své zkušenosti/zážitky 

z literárního textu a vysvětluje svůj 

názor na text. 

- vyjadřuje a popisuje zážitky z četby a 

dojmy, které na něm zanechal přečtený text 

- vysvětluje své porozumění textu 

- argumentuje své názory podle určitých 

postupů 

- vysvětluje, jak by postupoval v určitých 

situacích a proč 

Popisuje své vlastní zkušenosti/zážitky a 

postoje/stanoviska.                                                                                                                                

 

SŠ ČJ B.1.2. 

Žák vypisuje informace z literárního 

textu, ústně je interpretuje, využívá 

své znalosti a zkušenosti z teorie 

literatury a stylistiky. 

- vypisuje informace k interpretaci textu 

- určuje literární typ, žánr, kompozici a 

stylistické rysy textu 

- popisuje postavy, téma a motivy v 

závislosti na žánru textu 

- pojmenovává jazykově stylistické 

vyjadřovací prostředky 

 

Rozpoznává žánrové charakteristiky literárního textu a 

podle pokynů rozlišuje jednotlivé složky kompozice a 

stylistické prvky. 

 

 

 

SŠ ČJ B.1.3.                                                                  

Žák zkoumá literární text a používá 

tři typy rozboru: analýzu, 

interpretaci a kritiku. 

- analyzuje text, tj. rozdělí jej na základní 

části, aby určil jeho  podstatu                                                                   

- interpretuje text, tj. komentuje                                       

- kritizuje – hodnotí, posuzuje, interpretuje 

text a zdůrazňuje estetickou, uměleckou, 

koncepční a etickou hodnotu textu 

Podle pokynů rozebírá podstatu textu, zkoumá autorův 

záměr, vysvětluje svůj pohled na autorův záměr a 

diskutuje o etické hodnotě textu. 

 



SŠ ČJ B.1.4.                                                                  

Žák čte různé texty a porovnává je 

podle charakteristik funkčních stylů. 

- uvádí základní charakteristiky/rysy 

funkčních stylů                                                        

- rozpoznává  funkční styly                                  

- uvádí přečtené texty podle jejich 

charakteristik v určeném funkčním stylu 

Podle pokynů určuje v různých textech základní funkční 

styly. 

 

SŠ ČJ B.1.5.              

Žák hledá souvislost mezi 

charakteristikou příslušného 

literárního směru a společensko-

historického období. 

                                                                                               

- objasňuje vliv kulturního a historického 

období na charakteristiku příslušného 

literárního směru                                                                

- uvádí základní charakteristiky/rysy 

literárního období 

 

Podle pokynů popisuje společenský, historický a kulturní 

kontext a jeho vliv na význam literárního textu. 

 

 

SŠ ČJ B.1.6.                                                                  

Žák porovnává (ústně/písemně) 

přečtené literární dílo s jeho 

filmovou/divadelní adaptací. 

- pozoruje, do jaké míry se 

literární/divadelní dílo přizpůsobilo 

požadavkům nového filmového díla                                                                                            

- porovnává a uvádí rozdíl mezi vyprávěním 

a zobrazováním                                                                     

- všímá si, že možnost nahlédnutí do 

psychiky postav, jakou má čtenář, není 

divákovi k dispozici                                                                                

- porovnává, co je a není totožné ve filmu, v 

knize a na divadle 

. 

Podle pokynů určuje prostředky, kterými se ve filmu 

nahrazují psaná slova, zjišťuje a ústně analyzuje, jak divák 

ve filmu poznává vnitřní charakteristiky postav. 

 

 

SŠ ČJ B.1.7.    

Žák interpretuje literární text, 

diskutuje o autorovi a jeho tvorbě.                                                            

 - interpretuje literární text z hlediska 

tematických, žánrových, kompozičních a 

stylových rysů                                                                    

- používá základní literárně-teoretické 

koncepty relevantní pro interpretaci 

literárního textu                                              

- vytvoří prezentaci o autorovi literárního 

Podle pokynů užívá základní literárně-teoretické koncepty 

relevantní pro interpretaci literárního textu. 



textu                                                                

- diskutuje o celém díle autora a poukazuje 

na to, co se mu líbí a nelíbí. 

SŠ ČJ B.1.8.                                                                  

Žák se podle svých schopností, 

znalostí a zájmů kreativně vyjadřuje 

k vybranému nebo zadanému 

tématu z každodenního života. 

 

- sestaví středně dlouhý a složitý projev na 

dané nebo vybrané téma a dokáže ho 

prezentovat 

- respektuje chronologický/retrospektivní 

sled událostí 

- vyjadřuje svůj vlastní názor a kritické 

názory 

- rozvíjí kulturu mluvení 

- používá stylové výrazové prostředky 

Dokáže se vyjadřovat na volné nebo zadané téma z 

každodenního života.                                       

SŠ ČJ B.1.9.                                                                  

Žák porovnává a komentuje různé 

výklady stejného tématu v 

literárních dílech. 

- vyjadřuje své poznatky o různém 

zpracování stejného tématu různými autory   

- uvádí autory a díla, na nichž tyto rozdíly 

demonstruje                                                                     

- vyjadřuje důležité rysy a rozdíly v pojímání 

tématu u vybraných autorů                             

- vybírá části textu, v nichž je téma 

nejjasněji patrné a analyzuje je 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

vzájemné vztahy tematických, žánrových, kompozičních a 

stylových charakteristik, vyhledává autory a díla. 

 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                      
Texty a média: vtip, konverzační hry, spontánní konverzace, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové a 

televizní pořady, zprávy z novin, zprávy, technický nebo objektivní popis, reportáž, cestopis, životopis, rozhovor, rozhovor na téma, text s 

odkazy (hypertext), autobiografie, příběh, román, tragédie, lyrická poezie, lyricko-epická poezie, mýtus, filmy.  

 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák: 



- čte alespoň jeden literární text podle svého výběru a prezentuje jej a vyjadřuje svou literární zkušenost ústně, písemně, vizuálním a tvůrčím 

způsobem;                                                                                                                                                                                                                    

- používá dříve získané literárně-teoretické znalosti při analýze literárních děl a podle typu a tématu textu se učí pojmy další;                                                                                                                                                                                                

- učí se rozeznávat určité prvky literární struktury v různých literárních dílech nebo jejich delších souvislých ukázkách;                                                                

- zkoumá, analyzuje a interpretuje literární text podle svých schopností, znalostí, zájmů, diskutuje o autorovi a jeho tvorbě, porovnává a 

vysvětluje rozdíl v tvorbě vybraných autorů, na základě přečteného textu určuje literárněhistorické období a poetiku, které jsou 

charakteristické pro daný text a jeho kontext;                                                                                                                                                                                                                                

- připravuje a navrhuje díla podle charakteristik funkčních stylů inspirovaných textem nebo uměleckými díly, v nichž je důležitá kreativita, 

inovace, originalita a kreativní myšlení;                                                                                                                                                                      

- nachází v textu souvislosti mezi charakteristikami příslušného literárního směru a společensko-historického období;                                          

- verbálně nebo písemně porovnává přečtené literární dílo s jeho filmovou nebo divadelní adaptací. 

 

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací 

výstupy 
Dílčí výstupy 

Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  na 

konci ročníku 

SŠ ČJ C.1.1.       

Žák podle zadání vybírá 

informace z encyklopedií, 

učebnic, katalogů, 

elektronických zdrojů, 

časopisů. 

                                                                                         

 

- při zpracovávání úkolu vyhledává potřebné 

informace  

- kontroluje platnost informací 

- vybírá objektivní informace 

- rozpoznává zdroje s nejúplnějšími 

informacemi 

 

Při zpracovávání úkolu vyhledává podle pokynů informace z 

různých zdrojů, analyzuje jejich platnost, vyhledává a vybírá 

nejúplnější informace.                                                                                                                    

 



SŠ ČJ C.1.2.                                                                  

Žák se správně vyjadřuje, 

získává informace 

prostřednictvím médií. 

 

 

 

- volí jazykové, vizuální, zvukové a 

audiovizuální způsoby k získávání zpráv z médií 

- kontroluje platnost informací 

- správně se vyjadřuje v každodenní 

komunikaci, zná důležité mediální zprávy 

 

 

 

Podle pokynů si může zvolit nejvhodnější způsoby získávání 

zpráv z médií, kontroluje platnost nalezených informací, správně 

se vyjadřuje v každodenní komunikaci. 

                                                                                                                   

 

SŠ ČJ C.1.3.                                                                  

Žák v mluveném projevu 

vyjadřuje své dojmy z 

návštěvy jím vybrané 

kulturní akce, popisuje 

momenty, které na něj 

zapůsobily.. 

- na doporučení nebo podle svého výběru žák 

navštěvuje divadlo, promítání filmů, výstavy 

- komentuje organizaci kulturní akce 

- rozpoznává vzdělávací hodnoty události 

- vyjadřuje svůj emocionální, estetický a 

poznávací dojem z navštívené akce 

 

Vyjadřuje se samostatně o vybrané kulturní akci.                                                                                                              

 

SŠ ČJ C.1.4.          

Žák vypisuje informace z 

teorie a historie literatury 

z ověřených 

elektronických zdrojů. 

 

- samostatně vyhledává informace z teorie 

literatury a historie literatury 

- kontroluje jejich důvěryhodnost 

- prakticky je využívá 

 

Podle pokynů vyhledává informace z teorie a historie literatury, 

ověřuje důvěryhodnost těchto informací a prakticky je využívá. 

                                                                                                              

 



Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                    

- tištěné a elektronické informace, vědecko-populární, vědecké a odborné texty, zvukové, vizuální a audiovizuální zdroje, rozhlasové a 

televizní pořady, zprávy, cestopisy, životopisy, autobiografie, reklama nebo populární kulturní texty, divadelní hra nebo komiks;                                                                                                                                                                                                                 

- informace potřebné k práci na zadaném úkolu – z encyklopedií, učebnic, katalogů, elektronických zdrojů, časopisů;                                                                     

- dokumentární filmy.                                                                            

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                

- v souladu s potřebami, zájmy a schopnostmi žáků a ve vztahu k výstupům výukových oblastí českého jazyka a komunikace a literatury a 

tvořivosti;                                                                                                                                                                                                                     

- ústně vyjadřuje své dojmy ze samostatně vybrané kulturní akce, popisuje momenty, které na něj zapůsobily;                                                      

- vypisuje informace z teorie a historie literatury z ověřených elektronických zdrojů. 

 

Návrh procentního zastoupení výukových oblastí v 1. ročníku gymnázia: 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučeného procentního zastoupení v každé oblasti do 10%. 

Komunikační jazyková kompetence se rozvíjí ve všech oblastech předmětu aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje se také 

rozvoj slovní zásoby. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace a 

jazyk 

25 -30%

Literatura  a 

tvořivost   

45 - 50%

Kultura a 

média

15 - 20%

NÁVRH PROCENTNÍHO ZASTOUPENÍ



Střední škola – Český jazyk – model A – 2. ročník – 140 hodin ročně 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací 

výstupy 
Dílčí výstupy 

Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  

na konci ročníku 

SŠ ČJ A.2.1.                                                                  

Žák hovoří na zadané nebo 

vybrané téma. Argumentuje a 

vyjadřuje se v souladu s 

komunikační situací. 

- zapojuje se do skupinové konverzace: 

diskuse, přesvědčování, argumentace 

- diskutuje na volně vybrané nebo zadané téma 

- vysvětluje své názory, postoje, pocity/emoce 

- používá standardní jazyk v komunikačních 

situacích, které to vyžadují 

- mluví v souladu s ortoepickou normou 

- hodnotí přesnost a relevanci informací v 

rozhovoru 

Podle pokynů mluví a diskutuje za účelem získání  informací 

v souladu s komunikační situací a komunikační etiketou, 

diskutuje o zvoleném tématu.                                                                                                                                        

 

 

SŠ ČJ A.2.2. 

Žák aktivně naslouchá, 

komentuje vyslechnuté a 

spojuje si informace a klíčové 

pojmy z textu a podle svých 

schopností tvoří nový text. 

 

- aktivně naslouchá mluvenému nebo médiem 

zprostředkovanému projevu, nachází důležité 

informace 

- vybírá, analyzuje a vysvětluje užitečné, 

zajímavé a důležité informace 

- vypisuje klíčové pojmy 

- tvoří celistvé, smysluplné a stylově správné 

nové mluvené nebo psané texty 

 

Aktivně naslouchá a podle pokynů vybírá základní důležité 

informace. 

SŠ ČJ A.2.3.    

Žák si vypisuje novou slovní 

zásobu z přečteného textu, 

vyvozuje závěry, tvoří texty, 

ve kterých používá metodu 

- vypisuje novou slovní zásobu                                  

- obohacuje aktivní slovní zásobu                      

- tvoří si poznámky                                             

- hledá klíčové informace pro zvolené téma        

- používá slova týkající se daného tématu a 

rozumí jim                                                                 

Tvoří a píše výkladový text podle pokynů, mění pohled na 

přečtený text, vypisuje novou slovní zásobu, vyhledává 

informace k zvolenému tématu, používá správná slova a 

formuluje svůj názor. Využívá funkčních stylů, pravopisná 



tvůrčího psaní se změnou 

pohledu. Využívá vlastnosti 

funkčních stylů, pravopisných 

pravidel a syntaktických 

principů podle účelu textu a 

jeho účinku na příjemce.                                             

- vypravuje delší text, mění pohled na přečtený 

text                                                                      

- vysvětluje a argumentuje svůj názor, postoje, 

emoce, nápady                                                    

- využívá charakteristiku funkčních stylů, 

pravopisných pravidel, znalost literární teorie, 

lingvistické a syntaktické principy podle účelu 

textu a jeho účinku na příjemce 

 

pravidla, znalost teorie literatury, lingvistické a syntaktické 

principy podle účelu textu a jeho účinku na příjemce. 

 

SŠ ČJ A.2.4.                                                                  

Žák čte s porozuměním texty 

složitých struktur a vyhledává 

v nich informace a analyzuje 

je. 

- čte zadaný výkladový text 

- čte za určitým účelem, vysvětluje vlastnosti 

textu 

- rozpoznává strukturální vlastnosti textů 

- vybírá citace 

- shrnuje hlavní informace z textu a analyzuje 

je 

- výrazně čte nahlas, používá ortoepická 

pravidla a řečové dovednosti 

Žák čte složitější výkladové texty s pomocí učitele a 

rozpoznává a třídí hlavní informace. 

 

SŠ ČJ A.2.5.        

Žák při tvorbě textu používá 

syntaktická pravidla a 

lingvistické zásady. 

- rozlišuje slova jako morfologické a 

syntaktické jednotky ve větě a textu                             

- vysvětluje rozdíl mezi slovy jako 

morfologickými a syntaktickými jednotkami                   

- využívá své znalosti při tvorbě nového textu 

Podle pokynů rozlišuje slova jako morfologické a syntaktické 

jednotky ve větě a textu, všímá si rozdílu mezi slovy jako 

morfologickými a syntaktickými jednotkami, využívá získané 

znalosti při tvorbě nového složitého textu. 

 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:      



- jazykové a strukturální charakteristiky vybraných textů, prezentace, stručný výtah z textu a veřejný projev; stylistické charakteristiky 

vědecko-populárního a odborného článku, diskuse, obchodní rozhovor, motivační dopis, anketní formulář. 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                               

- prezentuje alespoň jeden monologický mluvený projev a účastní se alespoň jednoho dialogu s charakteristikami projevu diskurzu (veřejná 

řeč, obchodní rozhovor);                                                                                                                                                                                                     

- poslouchá alespoň dva texty podle výběru učitele;                                                                                                                                                    

- píše alespoň tři výkladové texty: prezentace vědecko-populárního nebo odborného článku, koncept, motivační dopis;                                        

- osvojuje si syntaktické a lexikální znalosti na metajazykové úrovni zaměřené na rozvoj komunikační jazykové kompetence a povědomí o 

českém jazyce. 

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  

na konci ročníku 

SŠ ČJ B.2.1. 

 

Žák vyjadřuje své zkušenosti a 

zážitky z četby a vysvětluje svůj 

postoj k literárnímu textu. 

 

- vyjadřuje a popisuje zážitky a dojmy z 

přečteného textu 

- vysvětluje své porozumění textu 

- při své interpretaci postupuje podle 

určitých postupů 

- vysvětluje, jak by (a proč) jednal ve 

stejných situacích, které jsou v textu 

popsány 

  

 

Vyjadřuje své zkušenosti a postoje k literárnímu textu. 

 

SŠ ČJ B.2.2. 

 

Žák zapisuje informace z literárních 

textů, ústně je interpretuje a při tom 

- vypisuje informace o interpretaci textu 

- určuje literární typ, žánr a stylistické 

rysy textu 

 

Všímá si žánrových charakteristik a rysů literárního textu a 

podle pokynů vybírá kompoziční složky a jazykové stylistické 

prostředky, jimiž se vyjadřuje. 



využívá své znalosti teorie literatury 

a stylistiky. 

- popisuje postavy, téma, motivy, 

kompozici, v závislosti na žánru textu 

- pojmenovává jazykové stylistické 

prostředky 

 

SŠ ČJ B.2.3.      

                                                        

Žák studuje literární text třemi 

způsoby: analýzou, interpretací a 

kritikou. 

 

- žák analyzuje text, tj. dělí ho na 

jednotlivé části, aby určil jeho smysl, 

podstatu 

- interpretuje, tj. vykládá ho 

- kritizuje – hodnotí, posuzuje, 

interpretuje estetickou, koncepční, 

etickou hodnotu textu 

 

 

Podle pokynů analyzuje smysl textu, zkoumá autorův záměr, 

vysvětluje svůj pohled na autorův záměr a diskutuje o etické 

hodnotě textu. 

 

SŠ ČJ B.2.4. 

 

Žák interpretuje literární a neliterární 

texty a určuje jejich vzájemnou 

souvislost s ohledem na 

charakteristiku funkčních stylů. 

 

 

- uvádí základní vlastnosti funkčních 

stylů 

- uvádí žánry funkčních stylů 

- rozděluje přečtené texty podle jejich 

charakteristik do funkčních stylů 

 

 

Podle získaných pokynů rozpoznává v různých textech 

základní žánry funkčních stylů, rozděluje texty podle stylů. 

SŠ ČJ B.2.5. 

 

Žák poznává v textu vliv 

společenského a historického vývoje 

na charakter příslušného  literárního 

směru. 

- zvažuje vliv společenského a 

historického období na charakter 

příslušného literárního směru 

- uvádí, v čem a jak se tento vliv 

projevuje 

- spojuje charakteristiky směru s 

historickým vývojem 

 

 

Podle pokynů popisuje společensko-historický a kulturní 

kontext a jeho vliv na význam literárního textu. 

 



SŠ ČJ B.2.6. 

 

Žák porovnává (ústně/písemně) 

přečtené literární dílo s jeho 

filmovou/divadelní adaptací. 

 

 

 

 

- všímá si, do jaké míry se 

literární/divadelní dílo přizpůsobilo 

požadavkům filmu 

- porovnává a uvádí rozdíl mezi 

vyprávěním a zobrazováním 

- všímá si, že možnost nahlédnutí do 

psychiky postav, jakou má čtenář, není 

divákovi k dispozici                                     

- porovnává, co je a co není ve filmu a v 

knize stejné 

 

Podle pokynů nachází prostředky, které nahrazují psané slovo 

ve filmu, určuje a verbálně analyzuje, jakým způsobem divák 

filmu vidí vnitřní charakteristiku postavy. 

SŠ ČJ B.2.7. 

Žák vypráví o literárním textu, 

diskutuje o autorovi a jeho tvorbě. 

- interpretuje literární text na základě 

analýzy tematických, žánrových, 

kompozičních a stylových prvků 

- používá základní literárně-teoretické 

koncepty důležité pro interpretaci 

literárního textu 

- vytváří prezentaci o autorovi 

- diskutuje o celé tvorbě autora 

Podle pokynů používá základní literárně-teoretické pojmy 

relevantní pro interpretaci literárního textu. 

 

 

 

 

SŠ ČJ B.2.8. 

 

Žák se podle svých schopností, 

znalostí a zájmů kreativně vyjadřuje 

k vybranému nebo zadanému tématu. 

- ve středně dlouhém a složitém 

mluveném projevu popisuje vybrané 

nebo zadané téma 

- vytváří prezentaci 

- respektuje chronologický nebo 

retrospektivní postup popisu událostí 

- vyvozuje závěry 

- rozvíjí kulturu mluvení 

Vyjadřuje se k vybranému nebo zadanému tématu. 

          

SŠ ČJ B.2.9. 

 

Žák popisuje, argumentuje, 

vysvětluje rozdíl v literární umělecké 

tvorbě vybraných autorů. 

- popisuje a hodnotí výběr oblíbených 

autorů 

- vyjadřuje svůj emocionální, poznávací 

a estetický dojem z literárních textů 

vybraných autorů 

Podle pokynů vysvětluje vzájemné vztahy u vybraných autorů, 

nalézá rozdíly a podobnosti mezi žánrovými, kompozičními a 

stylovými prvky, interpretuje literární texty. 



 - vyjadřuje svůj názor na podobnosti a 

rozdíly v tvorbě vybraných autorů s 

ohledem na literární období, žánr, téma, 

postavy, styl 

SŠ ČJ B.2.10. 

 

Žák porovnává a komentuje různá 

zpracování stejného tématu v 

literárních dílech. 

 

- porovnává, jak různí autoři 

zpracovávají stejné téma, a vyjadřuje 

svůj názor na jejich tvorbu 

- uvádí autory a díla, kde se tyto rozdíly 

ukazují 

- vyjadřuje důležité rysy a rozdíly v 

tematickém zpracování textů vybraných 

autorů 

- vybírá části textu, kde je rozdíl 

nejviditelnější, a analyzuje je 

 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje vzájemné 

vztahy tematických, žánrových, kompozičních a stylových 

rysů, vyhledává autory a díla. 

 

 

Obsahy k realizaci výchovně vzdělávacích výstupů:   

- jazykové a kompoziční charakteristiky textů, prezentace, stručný výtah z textu, veřejný projev; stylistické charakteristiky vědecko-

populárního a odborného článku, diskuse, obchodní rozhovor, motivační dopis, anketní formulář. 

 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                               

- prezentuje alespoň jeden monologický mluvený projev a účastní se alespoň jednoho dialogu s charakteristikami projevu diskurzu (veřejné 

mluvení, obchodní rozhovor);                                                                                                                                                                                      

- poslouchá alespoň dva texty podle výběru učitele;                                                                                                                                                    

- píše alespoň tři výkladové texty: prezentace vědecko-populárního nebo odborného článku, koncept, motivační dopis;                                        

- osvojuje si syntaktické a lexikální znalosti na metajazykové úrovni zaměřené na rozvoj komunikační jazykové kompetence a povědomí o 

českém jazyce. 

   



 

 

 

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  

na konci ročníku 

SŠ ČJ C.2.1. 

 

Žák vybírá podle zadání informace 

z encyklopedií, učebnic a 

katalogů, zkoumá jejich platnost a 

umí je správně prakticky používat. 

 

- vybírá si informace potřebné k splnění 

úkolu a podle svých zájmů 

  

Podle pokynů vybírá informace z různých zdrojů v souladu 

s úkolem/zadáním, analyzuje jejich platnost, vyhledává a 

vybírá nejúplnější informace, ví, jak je správně použít. 

SŠ ČJ C.2.2. 

 

Žák se vyjadřuje písemně a ústně o 

sledování důvěryhodných médií a 

o informacích, které z médií 

získal. 

 

-volí jazykové, vizuální, zvukové a 

audiovizuální způsoby k získávání zpráv z 

médií 

- kontroluje platnost informací 

- správně se vyjadřuje v každodenní 

komunikaci 

 

Podle pokynů si umí zvolit nejvhodnější způsoby získávání 

zpráv z médií, zkontrolovat platnost nalezených informací. 

Správně se vyjadřuje v každodenní komunikaci. 



SŠ ČJ C.2.3. 

 

Žák vyjadřuje své dojmy z 

vybrané kulturní akce. 

 

 

-samostatně si vybírá a navštěvuje kulturní 

akce 

- všímá si jejich vzdělávací, umělecké a 

etické funkce 

 

Vyjadřuje dojmy z vybrané kulturní akce. 

SŠ ČJ C.2.4. 

 

Žák vypisuje informace z teorie a 

historie literatury z elektronických 

zdrojů a hodnotí jejich platnost. 

 

 

- samostatně vyhledává informace z teorie a 

historie literatury 

- kontroluje/ověřuje si 

důvěryhodnost/věrohodnost těchto 

informací 

- prakticky je využívá 

 

 

Podle pokynů zkoumá a vyhledává informace z teorie a 

historie literatury, kontroluje důvěryhodnost těchto informací 

a používá je v praxi. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                    

Texty a média: vtip, konverzační hry, spontánní rozhovor, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové a 

televizní pořady, zprávy z novin, zprávy, technický nebo objektivní popis, reportáž, cestopis, životopis, rozhovor, rozhovor na určité téma, 

text s odkazy (hypertext), autobiografie, příběh, román, tragédie, lyrická poezie, lyricko-epická poezie, mýtus, film. 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                                   

- v souladu s potřebami, zájmy a schopnostmi žáků a ve spojení s výstupy výukových oblastí českého jazyka a komunikace a literatury a 

tvořivosti;                                                                                                                                                                                                                     



-  ústně vyjadřuje své dojmy z vybrané kulturní akce, vybírá okamžiky, které na něj nejvíce zapůsobily;                                                                

- vypisuje informace o teorii a historii literatury z ověřených elektronických zdrojů.     

                                                                                                        

 

 

 

Návrh procentního zastoupení výukových oblastí v 2. ročníku gymnázia: 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučeného procentního zastoupení každé oblasti předmětu 

až do 10%. Komunikační jazyková kompetence se rozvíjí ve všech oblastech předmětu aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; podporuje 

se také rozvoj slovní zásoby. 

 

 

Komunikace a 

jazyk 

25 -30%

Literatura  a 

tvořivost   

45 - 50%

Kultura a 

média

15 - 20%

NÁVRH PROCENTNÍHO ZASTOUPENÍ



Střední škola – Český jazyk – model A – 3. ročník – 140 hodin ročně 

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

SŠ ČJ A.3.1. 

 

Žák diskutuje o zadaném 

aktuálním tématu ve 

třídě/skupině. 

Argumentuje, vyjadřuje se v 

souladu s komunikační situací. 

 

- zaměřuje se na určité téma, na důležité vědecké 

otázky související s životem 

- sleduje různé přístupy k tématu a různé názory 

- tvoří závěry, řešení, závěr diskuse 

 

Podle pokynů hovoří a přesvědčuje adresáta o svých 

názorech a znovu je posuzuje podle komunikační 

situace. 

SŠ ČJ A.3.2. 

 

Žák aktivně naslouchá, 

vyhledává, hodnotí  a 

interpretuje informace a klíčové 

termíny v textu. 

 

- rozumí poslechu, psaným a audiovizuálním 

složitějším textům 

- interpretuje literární texty 

- mluví o daném cíli 

- vyjadřuje a vysvětluje své názory 

- obohacuje aktivní slovní zásobu 

- formuluje závěry k textu 

 

 

Aktivně naslouchá, porovnává a interpretuje 

informace a klíčové termíny z textu. 

SŠ ČJ A.3.3. 

 

Žák si z přečteného textu 

vypisuje nová slova, zapojuje se 

do diskusí a přizpůsobuje 

mluvení komunikační situaci a 

účelu. 

 

- čte středně dlouhý text složité struktury 

-vypisuje si novou slovní zásobu z textu 

- používá pasivní slovní zásobu 

- zapojuje se do diskusí a využívá při tom novou 

slovní zásobu 

 

Podle pokynů vypisuje nová slova, diskutuje s 

ohledem na účel diskuse a posluchače. 



SŠ ČJ A.3.4. 

 

Žák čte s porozuměním texty a 

určuje žánr, kompozici a 

tematické charakteristiky/rysy 

textu. 

- čte výkladový texty podle osobního zájmu 

- čte zadané texty a další si vyhledává sám podle 

svých zájmů, 

- vysvětluje charakteristiky textu z hlediska tématu, 

žánru, kompozice 

- shrnuje informace a názory v textu a vybírá citace 

na podporu svého tvrzení 

 

Popisuje funkci výkladových textů, analyzuje a 

interpretuje myšlenky v textu, hledá citace. 

 

 

 

 

SŠ ČJ A.3.5. 

 

Žák píše doporučující texty. V 

souladu s účelem textu a 

žádoucím účinkem na příjemce 

využívá vlastnosti funkčních 

stylů a pravopisných pravidel. 

 

- vytváří doporučující text podle volného/určeného 

tématu 

- vytváří logicky strukturovaný text podle typu textu, 

- s porozuměním používá slova vhodná k formulaci 

mluvených projevů 

- používá standardní jazyk podle komunikační 

situace, funkčního stylu a typu textu, který píše 

 

Píše doporučující text s využitím znalostí a zkušeností 

s texty tohoto typu, argumentuje své názory a 

podporuje je citací. 

SŠ ČJ A.3.6. 

 

Žák píše text podle vlastního 

výběru, správně používá 

syntaktická pravidla ve větě a při 

tvorbě textu složité struktury 

používá lingvistické zákonitosti. 

 

 

- píše text složité struktury a popisuje své zkušenosti, 

myšlenky a postoje 

- správně používá syntaktická pravidla ve větě 

- používá jazykové zásady a respektuje funkci a 

vlastnosti vybraného typu textu 

- smysluplně propojuje jednotlivé části textu 

- formuluje a vysvětluje své závěry 

 

Píše text složité struktury, analyzuje a interpretuje  

text, odpovídajícím způsobem spojuje své zkušenosti 

s myšlenkou textu. 

 

 

 

 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                    

- jazykové a kompoziční charakteristiky různých textů, kompoziční charakteristiky přednášek a oznámení: teze, argumenty, protiargumenty, 

závěr, veřejný projev, debata, interpretační esej, sloupe;                                                                                                   

- jazykové a kompoziční charakteristiky referenčních a diskusních textů: návod, esej, sloupek, prosba, diskuse, reportáž, oznámení, komentář.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 



Žák:                                                                                                                                                                                                                              

- prezentuje alespoň jeden monologický mluvený projev a účastní se alespoň jednoho dialogu s charakteristikami referenčních a diskusních 

textů (veřejná řeč, obchodní rozhovor);                                                                                                                                                                               

- poslouchá alespoň dva referenční a diskusní texty podle výběru učitele;                                                                                                                              

- píše alespoň tři referenční a diskusní texty podle vlastního výběru: prezentace vědecko-populárního nebo odborného článku, koncept, 

motivační dopis;                                                                                                                                                                                                           

- píše alespoň tři referenční nebo diskusní texty podle vlastního výběru, správně používá syntaktická pravidla ve větě a používá jazykové 

zákonitosti při tvorbě textu složených struktur.                                                                                                                             

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

Š ČJ B.3.1. 

 

Žák vyjadřuje své zkušenosti a 

vysvětluje svůj kritický postoj k 

literárnímu textu na základě 

zkušeností čtenáře. 

 

 

 

- vyjadřuje své zážitky a dojmy z literárního 

textu 

- vysvětluje své porozumění textu a zdůvodňuje 

ho citacemi 

- odůvodňuje/argumentuje svůj postoj k 

určitým situacím v textu a uvádí, jak by (a 

proč) jednal ve stejných situacích 

- vysvětluje svůj kritický postoj k literárnímu 

textu založený na znalostech a zkušenostech z 

četby 

Samostatně vyjadřuje své zkušenosti a vysvětluje svůj 

postoj k textu. 

 

                                                                                                                                   

 

SŠ ČJ B.3.2. 

 

Žák vypisuje informace z literárních 

textů, interpretuje je ústně a používá 

své znalosti z teorie literatury a 

stylistiky. 

- vypisuje informace užitečné pro interpretaci z 

literárního textu 

- interpretuje text (např. v prozaickém textu: 

téma, motiv, kompozice, stylistické prvky;             

v lyrickém textu: téma, poetické obrazy, 

poetický jazyk, syntéza; v dramatickém textu: 

 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

jejich tematické, žánrové, kompoziční a stylové rysy. 

 



 

 

 

 

 

dramatické postavy, dramatická kompozice; 

diskurzivní: typ textu a funkce, prvky vědecké 

a literární, kompoziční analýza) 

SŠ ČJ B.3.3. 

 

Žák studuje literární text třemi 

způsoby: analýzou, interpretací a 

kritikou. 

- analyzuje text, tj. rozděluje jej na jednotlivé 

části, aby určil jeho smysl, podstatu 

- interpretuje ho 

- kritizuje – hodnotí, posuzuje, interpretuje text 

a zdůrazňuje estetickou, uměleckou, koncepční 

a etickou hodnotu textu 

 

Podle pokynů zkoumá podstatu textu, záměr autora, 

vysvětluje své názory na záměr autora a diskutuje o 

etické hodnotě textu. 

SŠ ČJ B.3.4. 

Žák interpretuje literární a neliterární 

texty a klasifikuje je podle 

převažujících rysů funkčního stylu. 

- interpretuje rozdíl mezi literárním a 

neliterárním textem 

- interpretuje texty, diskutuje o různých 

interpretacích 

- vysvětluje žánrové, kompoziční a stylové rysy 

literárního textu 

- dokáže interpretovat základní vlastnosti 

funkčních stylů 

- uvádí oblasti, ve kterých se daný typ stylu 

nejvíce používá 

- přiřazuje texty k příslušným funkčním stylům 

 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

jejich tematické, žánrové a kompoziční rysy. 



SŠ ČJ B.3.5. 

 

Žák poznává v textu vliv 

společenského a historického vývoje 

na charakter příslušného literárního 

směru. 

 

- zvažuje vliv sociálního a historického období 

na charakter příslušného literárního směru 

- uvádí, v čem a jak se tento vliv projevuje 

- spojuje charakteristiky směru s historickým 

vývojem 

 

 

Podle pokynů vysvětluje společensko-historický a 

kulturní kontext a jeho vliv na význam literárního 

textu. 

SŠ ČJ B.3.6. 

 

 

Žák porovnává 

(ústně/písemně) literární dílo s jeho 

filmovou adaptací. 

 

 

- všímá si, do jaké míry se literární dílo 

přizpůsobilo požadavkům filmu 

- porovnává a na příkladech ukazuje rozdíl 

mezi literárním vyprávěním a filmovým 

zobrazením (např. vnímá, že možnost 

nahlédnutí do psychiky postavy, jakou má 

čtenář, není divákovi k dispozici) 

- porovnává to, co je a není stejné ve filmové a 

literární tvorbě 

 

 

Podle pokynů hledá prostředky, kterými se nahrazuje 

psané slovo ve filmu, identifikuje a ústně analyzuje, 

jakým způsobem divák filmu poznává vnitřní 

charakteristiku postav. 

SŠ ČJ B.3.7. 

 

Žák interpretuje literární text, 

diskutuje o autorovi a jeho tvorbě. 

 

- interpretuje literární text a jeho tematické, 

žánrové, kompoziční a stylové prvky 

- připravuje a zpracovává prezentaci o autorovi 

a jeho díle 

- diskutuje o celé tvorbě a literárním směru, do 

kterého autor patří 

 

Podle pokynů používá základní literárně-teoretické 

pojmy důležité pro interpretaci literárního textu. 

SŠ ČJ B.3.8. 

 

Žák se kreativně vyjadřuje podle 

svých schopností, znalostí a zájmů. 

- prezentuje středně dlouhý a složitý mluvený 

projev na vybrané nebo určené téma 

- respektuje chronologický/retrospektivní sled 

událostí 

Na povzbuzení se samostatně kreativně vyjadřuje 

podle svých zájmů. 

 

 



 - vyjadřuje svůj vlastní názor a kritické názory 

- rozvíjí kulturu mluvení 

- používá stylistické výrazové prostředky 

 

SŠ ČJ B.3.9. 

 

Žák vyhledává, argumentuje a 

vysvětluje rozdíl v tvorbě svých 

oblíbených autorů. 

 

 

- popisuje a hodnotí výběr oblíbených autorů 

- vyjadřuje svůj emocionální, poznávací a 

estetický dojem z literárního textu vybraných 

autorů 

- ukazuje podobnosti a rozdíly v tvorbě 

vybraných autorů s ohledem na literární 

období, žánr, téma, postavy 

 

Interpretuje literární texty podle pokynů, vysvětluje 

vzájemné vztahy mezi tematickými a žánrovými 

texty, kompozičními a stylistickými prvky. 

 

SŠ ČJ B.3.10. 

 

Žák porovnává a komentuje různá 

zpracování stejného tématu v 

literárních dílech. 

 

- vyjadřuje svůj názor na rozdílné zpracování 

stejného tématu různými autory 

- cituje autory, díla, úryvky textů, na nichž tyto 

rozdíly dokazuje 

- ukazuje významné rozdíly v zpracování 

tématu u vybraných autorů 

 

Interpretuje literární texty podle pokynů a vysvětluje 

vzájemné vztahy jejich tematických, žánrových, 

kompozičních a stylových charakteristik. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:   

- jazykové a kompoziční charakteristiky textů, prezentace, stručný výtah z textu, veřejný projev; stylistické charakteristiky vědecko-

populárního a odborného článku, diskuse, obchodní rozhovor, motivační dopis, anketní formulář. 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                               

- prezentuje alespoň jeden monologický mluvený projev a účastní se alespoň jednoho dialogu s charakteristikami projevu diskurzu (veřejný 

projev, obchodní rozhovor);                                                                                                                                                                                         

- poslouchá alespoň dva texty podle výběru učitele;                                                                                                                                                    

- píše alespoň tři výkladové texty: prezentace vědecko-populárního nebo odborného článku, koncept, motivační dopis;                                        



- osvojuje si syntaktické a lexikální znalosti na metajazykové úrovni zaměřené na rozvoj komunikační jazykové kompetence a povědomí o 

českém jazyce. 

 

 

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

SŠ ČJ C.3.1. 

 

Žák vybírá informace z 

encyklopedií, učebnic, katalogů, 

časopisů, ověřuje jejich platnost 

a uvádí je do souvislosti s 

účelem výzkumu. 

 

- vybírá informace podle svých potřeb a zájmů a 

v souladu s výzkumem 

- nachází informace v různých databázích 

- posuzuje platnost údajů v souladu s 

průzkumem 

- shromážděné informace používá k vytvoření 

vlastního textu 

 

 

 

Podle pokynů vybírá informace z různých zdrojů 

v souladu s účelem výzkumu a ověřuje jejich platnost. 

SŠ ČJ C.3.2. 

 

Žák samostatně vyhledává 

informace z různých médií a 

hodnotí, jak ovlivňují utváření 

názorů příjemce. 

- vybírá informace podle účelu výzkumu, 

- porovnává a hodnotí spolehlivost informací z 

různých zdrojů 

- používá kritéria pro hodnocení informací a 

zdroje informací 

-prakticky používá získané informace 

 

Podle pokynů analyzuje mediální texty a uvědomuje si 

jejich vliv na utváření postojů příjemců. 



SŠ ČJ C.3.3. 

 

Žák vyhledává informace z 

různých zdrojů, ověřuje je a 

používá při mluveném nebo 

psaném projevu. 

 

- vybírá informace podle potřeby 

- dokáže vyhledat i složitěji dostupné informace 

- analyzuje platnost informací 

- nalezené informace používá při mluveném 

nebo psaném projevu. 

 

Podle pokynů vybírá informace z různých zdrojů a 

dokazuje jejich souvislost s tématem a účelem výzkumu. 

SŠ ČJ C.3.4. 

 

Žák si podle svých zájmů vybírá 

kulturní a umělecké akce a 

navštěvuje je. 

 

- samostatně si vybírá kulturní akce a účastní se 

jich 

- všímá si jejich vzdělávací, umělecké a etické 

funkce  

 

Vyjadřuje se o kulturní akci, kterou z vlastního zájmu 

navštívil. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                    

Texty a média: vtip, konverzační hry, spontánní rozhovor, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové a 

televizní pořady, zprávy z novin, zprávy, technický nebo objektivní popis, reportáž, cestopis, životopis, rozhovor, rozhovor na určité téma, 

text s odkazy (hypertext), autobiografie, příběh, román, tragédie, lyrická poezie, lyricko-epická poezie, mýtus, filmy. 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                                   

- v souladu s potřebami, zájmy a schopnostmi žáků a ve spojení s výstupy výukových oblastí českého jazyka a komunikace a literatury a 

tvořivosti;                                                                                                                                                                                                                      



- v mluveném projevu vyjadřuje své dojmy z vybrané kulturní akce, vybírá okamžiky, které ho nejvíce zaujaly a popisuje je;                                                          

- vypisuje si informace o teorii a historii literatury z ověřených elektronických zdrojů.     

                                                                                                        

 

Návrh procentního zastoupení výukových oblastí v 3. ročníku gymnázia: 

Při plánování  realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučeného procentního zastoupení každé oblasti předmětu 

až do 10%. Komunikační jazyková kompetence se rozvíjí ve všech oblastech předmětu a podporuje se jazykovými aktivitami naslouchání, 

mluvení, čtení, psaní; podporuje se také rozvoj slovní zásoby. 

 

  

 

 

Komunikace a 

jazyk 

25 -30%

Literatura  a 

tvořivost   

45 - 50%

Kultura a 

média

15 - 20%

NÁVRH PROCENTNÍHO ZASTOUPENÍ 



Střední škola – Český jazyk – model A – 4. ročník – 128 hodin ročně  

A. KOMUNIKACE A JAZYK 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

SŠ ČJ A.4.1. 

 

 

Žák diskutuje na zadané nebo 

volné téma. Vyjadřuje se v 

souladu s komunikační situací. 

 

 

- diskutuje o daném nebo volném tématu v 

souladu s účelem projevu (informace, 

vyjednávání, doporučení a zábava) 

- diskutuje v souladu s tématem a vysvětluje 

svůj názor 

- používá ortoepická pravidla a řečové 

dovednosti 

- řídí konverzaci podle dohody 

- asertivně se chová k účastníkům dialogu 

- používá pravidla komunikační etikety 

 

 

Podle pokynů mluví a diskutuje, vyvozuje závěry a 

respektuje běžná rozhodnutí v souladu s komunikační 

situací a komunikační etiketou. 

SŠ ČJ A.4.2.  

 

Žák aktivně naslouchá, vybírá 

informace a klíčové pojmy a 

kriticky je vyhodnocuje formou 

psaného textu. 

- aktivně poslouchá diskusní texty (živě nebo 

zprostředkované různými médii) 

- kriticky hodnotí relevantní, zajímavé a 

důležité informace 

- interpretuje poslouchaný text 

-ztvárňuje smysluplný a stylově správný psaný 

text založený na poslechu 

 

Podle pokynů aktivně naslouchá a hodnotí informace a 

myšlenky z poslouchaného textu. 

 

SŠ ČJ A.4.3. 

 

Žák si z přečteného textu 

vypisuje novou slovní zásobu, 

vyvozuje závěry, učí se pracovat 

s formuláři a informativními. 

 

 

- čte text zadaný nebo vybraný text 

- vypisuje novou slovní zásobu z přečteného 

textu 

- používá slovník 

-tvoří a prezentuje informativní texty s pomocí 

nové slovní zásoby a respektuje vlastnosti 

daného funkčního stylu  

 

Podle pokynů tvoří informativní texty a prezentuje je 

posluchačům podle účelu textu. 

 



SŠ ČJ A.4.4. 

 

Žák čte s porozuměním diskusní 

text, všímá si charakteristik/rysů 

vybraného žánru a funkčního 

stylu, kriticky ho hodnotí. 

- čte diskusní texty za určitým účelem 

- hodnotí účel textu, autorův názor 

- vybírá žánry funkčních stylů a uvádí jejich 

vlastnosti 

- kriticky vytváří text podle charakteristik/rysů 

konkrétního žánru 

 

 

 

Interpretuje funkci diskusních textů a podle pokynů 

hodnotí text.  

SŠ ČJ A.4.5. 

 

Žák píše diskusní texty.                        

V souladu s účelem textu a 

žádoucím účinkem na příjemce 

využívá vlastnosti funkčních 

stylů a pravopisných pravidel. 

- tvoří diskusní texty různých funkčních stylů 

- rozumí slovům odpovídajícím zvolenému 

tématu a textu, která používá 

- podle účelu textu volí vhodný funkční styl, 

ve kterém tvoří psaný projev 

-píše podle pravopisné normy 

 

 

 

Podle pokynů navrhuje a píše diskusní texty, uplatňuje 

pravopisná pravidla a vlastnosti funkčních stylů  

podle účelu textu. 

SŠ ČJ A.4.6. 

 

Žák píše text složité struktury, 

řídí se syntaktickými pravidly, 

využívá lingvistické principy a 

znalosti tvorby nových slov 

v češtině. 

- píše středně dlouhý složitý text na volné téma 

- správně používá syntaktická pravidla, 

- používá vhodnou morfologickou a 

syntaktickou strukturu 

- používá neformální psaní textů 

- smysluplně spojuje jednotlivé části textu 

 

 

 

Podle pokynů píše text složité struktury, hodnotí používání 

syntaktických pravidel, lingvistických principů a různých 

způsobů tvorby slov v českém jazyce. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:  

- texty: debata, kritika, diskuse, recenze;                                                                                                                                                       - 

jazykové a strukturální charakteristiky diskusního textu: teze, argumenty, protiargument, závěr;                                                                                                               

- jazykové charakteristiky vědeckého stylu;                                                                                                                                                                      



- lingvistické a strukturní charakteristiky kritiky, diskuse a eseje o školní diskusi;                                                                                                                                                                         

- filmy. 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                                                         

- zapojuje se alespoň do dvou dialogů s charakterem diskuse;                                                                                                                         - 

poslouchá alespoň dva diskusní texty podle výběru učitele;                                                                                                                                                   

- čte alespoň dva diskusní texty podle volby učitele;                                                                                                                                                     

- píše alespoň dva diskusní texty: kritika, diskuse. 

 

B. LITERATURA A TVOŘIVOST 

Výchovně-vzdělávací výstupy Dílčí výstupy 
Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  

»dobrý«  na konci ročníku 

SŠ ČJ B.4.1. 

 

Žák prezentuje zkušenosti a hájí 

svůj postoj k literárnímu textu. 

 

- vyjadřuje a popisuje zážitky a dojmy z 

přečteného textu 

- vysvětluje a dokazuje své porozumění textu 

- argumentuje/zdůrazňuje svůj postoj k určitým 

situacím 

- vysvětluje, jak by (a proč) jednal ve stejných 

situacích 

 

 

Prezentuje zkušenosti z četby a hájí své názory na literární 

text. 

SŠ ČJ B.4.2. 

 

Žák vypisuje informace z 

literárních textů, interpretuje je 

ústně a využívá své znalosti 

teorie literatury a stylistiky. 

 - vypisuje informace pro interpretaci textu 

(např. lyrický text: téma, poetické obrazy, 

rytmus, poetický jazyk; prozaický text: téma, 

motivy, kompozice, stylistické prvky; 

dramatický text: dramatické znaky, kompozice 

dramatu, diskurzivní: typ textu a rysy, prvky 

Interpretuje literární texty podle pokynů a porovnává 

jejich  tematické, žánrové,  

kompoziční a stylistické prvky. 

 



vědecké a literárních, analýza kompozice 

literárního vědeckého textu) 

SŠ ČJ B.4.3. 

 

Žák studuje literární text třemi 

způsoby: analýzou, interpretací a 

kritikou. 

- analyzuje text, tj. rozděluje jej na jednotlivé 

části, aby určil jeho smysl, podstatu 

- interpretuje, tj. vysvětluje ho 

- kritizuje 

- hodnotí, posuzuje, interpretuje text 

- zdůrazňuje estetickou, uměleckou, koncepční 

a etickou hodnotu textu 

 

 

Podle pokynů zkoumá smysl textu, záměr autora, 

vysvětluje své názory na záměr autora a diskutuje o 

etických hodnotách textu. 

 

 

 

SŠ ČJ B.4.4. 

 

Žák interpretuje literární a 

neliterární texty a klasifikuje je 

podle převažujících rysů 

funkčních stylů. 

 

 

 

 

 

 

- interpretuje rozdíly mezi literárním a 

neliterárním textem 

- interpretuje texty, diskutuje o různých 

interpretacích 

- vysvětluje žánrové, kompoziční a stylové 

rysy textů 

- rozlišuje základní vlastnosti funkčních stylů 

- klasifikuje žánry funkčních stylů 

- uvádí oblasti, ve kterých se daný typ stylu 

nejvíce používá 

- třídí přečtené texty podle převažujících rysů 

funkčního stylu 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

tematické, žánrové a kompoziční rysy. 

SŠ ČJ B.4.5. 

 

 

Žák kriticky hodnotí vliv 

společensko-historického období 

na charakteristiku a rysy 

příslušného literárního směru. 

 

- probírá a analyzuje vliv společensko-

historického období na charakteristiku a rysy 

příslušného literárního směru 

- uvádí souvislost mezi tímto vlivem 

- sleduje, jak se charakteristiky/rysy literárního 

směru odráží ve způsobu tvorby. 

Podle pokynů interpretuje společensko-historický a 

kulturní kontext a jeho vliv na význam literárního textu. 



SŠ ČJ B.4.6. 

 

Žák porovnává (ústně/písemně) 

přečtené literární dílo s jeho 

filmovou/divadelní adaptací. 

 

 

 

- porovnává, do jaké míry se literární/divadelní 

dílo přizpůsobilo požadavkům filmu 

- porovnává rozdíl mezi literárním vyprávěním 

a filmovým zobrazením (např. vnímá, že 

možnost nahlédnutí do psychiky postav, jakou 

má čtenář, není k dispozici divákovi filmu), 

uvádí příklady a citace rozdílů 

- porovnává, co je a není ve filmu a v knize 

stejné 

 

 

Podle pokynů nachází příklady nahrazení psaného slova ve 

filmu, identifikuje a analyzuje, jakým způsobem divák 

filmu může poznat vnitřní vlastnosti postavy. 

SŠ ČJ B.4.7. 

 

 

Žák si vybírá literární text, 

diskutuje o autorovi a jeho 

tvorbě. 

 

- interpretuje literární text a jeho tematické, 

žánrové, kompoziční a stylové prvky 

- používá základní literárně-teoretické 

koncepty relevantní pro interpretaci literárního 

textu 

- vytváří prezentaci o autorovi 

- diskutuje o celé tvorbě autora 

 

 

Podle pokynů používá základní literárně-teoretické pojmy 

relevantní a důležité pro interpretaci literárního textu. 

SŠ ČJ B.4.8. 

 

Žák se podle svých schopností, 

znalostí a zájmů kreativně 

vyjadřuje k vybranému nebo 

zadanému tématu. 

 

 

- prezentuje středně dlouhý a složitý mluvený 

projev na zadané nebo vybrané téma 

- dodržuje chronologický/ retrospektivní sled 

událostí 

- vyjadřuje svůj vlastní názor a kritické názory 

- rozvíjí kulturu mluvení 

- používá stylistické výrazové prostředky 

 

 

 

Samostatně a kreativně se 

 vyjadřuje na vybrané nebo zadané téma. 

SŠ ČJ B.4.9. 

 

- vysvětluje a hodnotí výběr oblíbených autorů Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

vzájemné vztahy tematických, žánrových, kompozičních a 

stylových charakteristik/rysů. 



Žák vyhledává, argumentuje, 

vysvětluje rozdíly v tvorbě 

vybraných autorů. 

 

- vyjadřuje svůj emocionální, kognitivní a 

estetický dojem z literárních textů vybraných 

autorů 

- ukazuje podobnosti a rozdíly v umělecké                    

tvorbě vybraných autorů s ohledem na literární 

období, žánr, téma, postavy 

 

SŠ ČJ B.4.10. 

 

Žák porovnává a komentuje 

rozdílné zacházení se stejným 

tématem v dramatické a filmové 

tvorbě. 

 

 

- vyjadřuje svá pozorování/postřehy k různému 

zacházení se stejným tématem u různých 

autorů 

- cituje autory a díla, kde se tyto rozdíly 

projevují 

- potvrzuje důkazy citacemi 

- vyhledává hlavní rozdíly v práci s tématem u 

vybraných autorů. 

 

 

Podle pokynů interpretuje literární texty a vysvětluje 

vzájemné vztahy tematických, žánrových, kompozičních a 

stylových charakteristik/rysů. 

 

 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                       

Texty a média: vtipy, konverzační hry, spontánní konverzace, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové 

a televizní pořady, filmy.                                                                                                                                                                           

 

 

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

- v souladu s potřebami, zájmy a schopnostmi žáků a ve spojení s výstupy výukových oblastí českého jazyka a komunikace a literatury a 

tvořivosti;                                                                                                                                                                                                                     

- ústně vyjadřuje své dojmy z vybrané kulturní akce, vybírá momenty, které ho nejvíce zaujaly, a popisuje je;                                                       

- vypisuje informace o teorii a historii literatury z ověřených elektronických zdrojů, encyklopedií, učebnic, katalogů, časopisů. 

 

 

 



 

 

 

C. KULTURA A MÉDIA 

Výchovně-vzdělávací 

výstupy 
Dílčí výstupy 

Výchovně-vzdělávací výstup na úrovni osvojení  »dobrý«  

na konci ročníku 

SŠ ČJ C.4.1. 

 

Žák kriticky posuzuje 

mluvený a psaný projev a 

jeho obsah získaný 

prostřednictvím 

sdělovacích prostředků a 

jejich dopad na každodenní 

život příjemce. 

- zkoumá zprávy přijaté prostřednictvím médií 

- studuje dopad mediálního obsahu na příjemce 

- zkoumá prvky manipulace v mediálním textu 

Podle pokynů vybírá informace z různých zdrojů v souladu s 

účelem výzkumu a ověřuje jejich platnost. 

 

Š ČJ C.4.2. 

 

Žák hodnotí vliv různých 

informací na utváření 

žebříčku lidských hodnot. 

- studuje a zkoumá účinek různých zdrojů, které 

jsou rozdílné kulturou, hodnotami a vzorci 

chování 

- přejímá pozitivní kulturní hodnoty a vzorce 

chování 

Podle pokynů analyzuje mediální texty a vyvozuje závěry o 

jejich vlivu na utváření postojů příjemce. 

 



SŠ ČJ C.4.3. 

 

Žák si vybírá informace, 

které mu mohou pomoci 

řešit problémové situace. 

- vybírá informace podle potřeb a zájmů 

- vyhledává informace o autorovi 

- má potřebu získávat informace 

- uznává výhodu vyhledávání konkrétních 

informací 

- hodnotí možnosti řešení problémových situací s 

pomocí získaných informací 

 

 

 

Podle pokynů vybírá informace z různých zdrojů a prokazuje 

jejich vliv na účel výzkumu. 

SŠ ČJ C.4.4. 

 

Žák podle svého vlastního 

zájmu navštěvuje kulturní a 

umělecké akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-samostatně si vybírá kulturní a umělecké akce, 

které navštíví 

- posuzuje vzdělávací, estetický a etický přínos 

kulturní akce 

 

 

Vyjadřuje se o kulturní a umělecké akci. 

Obsahy k realizaci výchovně-vzdělávacích výstupů:                                                                                                                                    

Texty a média: vtip, konverzační hry, spontánní rozhovor, popis osoby, kreativní popis událostí, popis, anekdota, vypravování, rozhlasové a 

televizní pořady, zprávy z novin, zprávy, technický nebo objektivní popis, reportáž, cestopis, životopis, rozhovor, rozhovor na určité téma, 

text s odkazy (hypertext), autobiografie, příběh, román, tragédie, lyrická poezie, lyricko-epická poezie, mýtus, film.                                                                                                                                                                                                                                  

Doporučení pro dosažení výchovně-vzdělávacích výstupů: 

Žák:                                                                                                                                                                                                                                   

- v souladu s potřebami, zájmy a schopnostmi žáků a ve spojení s výstupy výukových oblastí Českého jazyka a komunikace a Literatury a 



tvořivosti;                                                                                                                                                                                                                      

- vyjadřuje své dojmy z vybrané kulturní akce, vybírá okamžiky, které ho nejvíce zaujaly, a popisuje je;                                                                

- vypisuje informace o teorii a historii literatury z ověřených elektronických zdrojů.     

                                                                                                        

 

 

Návrh procentního zastoupení výukových oblastí v 4. ročníku gymnázia 

Při plánování realizace výchovně-vzdělávacích výstupů se může učitel odchýlit od doporučeného procentního zastoupení každé oblasti předmětu 

až do 10%. Komunikační jazyková kompetence se rozvíjí ve všech oblastech předmětu jazykovými aktivitami naslouchání, mluvení, čtení, psaní; 

podporuje se také rozvoj slovní zásoby. 

  

 

Komunikace a 

jazyk 

25 -30%

Literatura  a 

tvořivost   

45 - 50%

Kultura a 

média

15 - 20%

NÁVRH PROCENTNÍHO ZASTOUPENÍ 



DOPORUČENÁ ČETBA:  

 

1. ročník:  

Bezruč, Petr: Slezské písně 

Čapek, Karel: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 

Němcová, Božena: V zámku a podzámčí 

Sova, Antonín: Květy intimních nálad 

Vrchlický, Jaroslav: Zlomky epopeje 

Wolker, Jiří: Těžká hodina 

 

2. ročník: 

Borovský, Karel Havlíček: Křest svatého Vladimíra 

Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století 

Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

Neruda, Jan: Povídky malostranské 

Seifert, Jaroslav: Poštovní holub 

Voskovec, Jiří – Werich, Jan – Ježek, Jaroslav: Výběr ze slavných písniček Osvobozeného divadla 

 

3. ročník: 

Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní českých 

Erben, Karel Jaromír: Kytice 

Hálek, Vítězslav: V přírodě 

Mácha, Karel Hynek: Máj 

Mrštík, Alois – Mrštík, Vilém: Maryša 

Zeyer, Julius: Radúz a Mahulena 

 



4. ročník: 

Drda, Jan: Němá barikáda 

Holub, Miroslav: Kam teče krev 

Kundera, Milan: Žert 

Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Pavel, Ota: Smrt krásných srnců 

Škvorecký, Josef: Zbabělci 

 

 

E. PROPOJENOST S JINÝMI VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍMI OBLASTMI A MEZIPŘEDMĚTOVÝMI TÉMATY  

  

Český jazyk je jazyk, kterým se vyučuje na základních a středních školách s vyučováním v jazyce a písmu české národnostní menšiny. Předmět Český jazyk spadá 

do jazykově-komunikační oblasti vzdělávání. Výuka předmětů Český jazyk a Chorvatský jazyk se v českých školách v praxi realizuje jako korelace těchto 

předmětů s důrazem na to, že každý jazyk je specifický, proto je i kurikulum předmětu Český jazyk připraveno tak, aby umožnilo co nejúplnější a nejjednodušší 

korelaci. Výuka v korelaci předmětů Český jazyk a Chorvatský jazyk umožňuje rychlejší, lepší a důkladnější porozumění a osvojování znalostí a dovedností v 

obou předmětech. Ovládání těchto dvou jazyků umožňuje lepší porozumění, učení a aplikování dosavadních znalostí a dovedností i v cizích jazycích.  

Při výuce českého jazyka se používá a rozvíjí několik druhů gramotnosti (komunikačně-funkční, čtenářská, informační, mediální a kulturní), čímž se tento 

předmět propojuje s ostatními předměty, oblastmi a tématy výuky.  

Učením se jazyka a ovládavání jazykových zákonitostí a jazykových kompetencí, zvlášť čtenářských, se jazyk propojuje s matematickou oblastí výuky.  

Jazykem se vyjadřují pocity, postoje a hodnoty, umělecky se ztvárňují nápady, přesvědčení a názory. Jazyk umožňuje budování vztahů mezi lidmi, jejich 

vzájemné poznávání, také hodnocení a zachovávání historického, kulturního a literárního dědictví a rozvíjí pocit příslušnosti k určité skupině lidí, což ho spojuje 

se společensko-humanitní a uměleckou výukovou oblastí.   



Spolupráce při učení, přijímání zodpovědnosti a řešení problémů, schopnost veřejného vystupování a kritické posuzování společenských a vlastních hodnot se 

vztahuje k mezipředmětovému tématu Společenský a osobní rozvoj.  

Volba a používání strategií učení, odlišovaní faktů od názorů, hledání informací z různých zdrojů a rozvoj pozitivního postoje a zodpovědnosti při řešení 

problémů a dělání rozhodnutí je zahrnuto do mezipředmětového tématu Učíme se, jak se učit.  

Rozvoj zodpovědnosti jednotlivce, společné a osobní identity, tolerance, respektování odlišných názorů a rovnoprávnost jsou zahrnuty do mezipředmětového 

tématu Občanská výchova a vzdělání. 

Iniciativa, samostatnost a sebevědomí při prezentování vlastních názorů, postojů a nápadů je spojeno s mezipředmětovým tématem Podnikatelství.  

Používání informační gramotnosti za účelem vyhledávání informací, kritického hodnocení zdrojů se vztahuje k mezipředmětovému tématu Používání 

informační a komunikační technologie.  

  

  

 

  

F. VÝUKA PŘEDMĚTU  

I. Zkušenosti získané učením  
Základním cílem učení ve výuce českého jazyka je umožnit žákům získávání znalostí, rozvoj schopností a dovedností a osvojování si postojů a hodnot spojených 

s jazykem, komunikací a kulturou. Jazykovou a uměleckou (literární, filmovou a dramatickou) výchovou si mladá generace osvojuje kulturu svého národa. Při 

seznamování s jazykovou a uměleckou kulturou si žáci uvědomují funkci a úlohu jazyka.   

Výuka českého jazyka je zaměřená na žáka, na odhalování jeho možností, zájmů a potřeb a přispívání k celkovému rozvoji jeho jazykových kompetencí. Cílem 
předmětu je rozvíjet schopnost používat jazyk v různých komunikačních situacích, rozvíjení čtenářské gramotnosti a kultury, zkoumání zkušeností a nápadů v 
literatuře, podněcování k tvořivosti a hodnocení tvorby a porozumění textu v různých kulturních, mezikulturních a společenských kontextech.  

K výuce českého jazyka se přistupuje podle zásad různých metodických systémů a přístupů. Důraz je kladen na komunikačně-funkční a holisticko-humanistický 
přístup kvůli realizaci cílů učení definovaných v oblastech Komunikace a jazyka, Literatura a tvořivost a Kultury a média. Příprava, organizace, vedení a evaluace 



učení se zakládá na zásadách přiměřenosti, informování, soustavnosti, životnosti, zajímavosti a vědeckosti, zásadě funkčního používání znalostí a dovedností 
a utváření si vlastních hodnot během studia, v každodenním a profesním životě.  

V předmětu Český jazyk je text prostředkem učení a výuky. Pomocí jazyka žák rozvíjí jazykové aktivity přijímání (poslouchání a čtení) a tvořivost (mluvený a 
psaný projev), propojuje obě dohromady (rozhovory a dopisování) a učí se je ovládat.  

Strategie a metody učení a formy vyučování se propojují s obsahy oblastí předmětů Komunikace a jazyk, Literatura a tvořivost a Kultura a média.  

Učení se uskutečňuje řadou aktivit a procesů, kterými žák aktivně nabývá znalostí a rozvíjí dovednosti, učí se zkoumáním a objevováním a používá dříve získané 
znalosti a zkušenosti s učením. Při tom si všímá důležitosti samostatného plánování učení a přebírá zodpovědnost za vlastní vzdělávání.  

Osvojování a učení jazyka je podmíněno třemi kontexty: lingvistickým, společenským a kognitivním a jejich interakcí. Při výuce jazyka je důležité zařazovat 
aktivity k získávání komunikačních dovedností a schopností volby komunikačních strategií, což je důležité pro účelné ovládání standardního českého jazyka i 

metajazykových znalostí.  

Učení se číst a psát je složitý a dlouhodobý proces, tyto dovednosti jsou však podkladem pro získávání komunikačních jazykových kompetencí během učení se 
českého jazyka v primárním vzdělávání.   

V prvním a druhém období vzdělávání je zvlášť důležitá aktivita žáků, kteří musí navázat na jazykové dovednosti osvojené v raném období a pokročit k 
jazykovým znalostem a dovednostem složitějším, které je budou provázet i dalším vzděláváním v jazyce.  

Během druhého a třetího období se žáci učí o jazykové normě: správné mluvě a pravopisné, gramatické a lexikální normě standardního českého jazyka na 
úrovni používání, což znamená, že se metajazykové znalosti učí na základě už osvojených jazykových znalostí. K rozšiřování a prohlubování nových znalostí a 

kompetencí komunikační jazykové oblasti dochází v souladu s pravidelným jazykovým vývojem a individuální dynamikou učení.  

Ve čtvrtém a pátém období (1.–4. ročník gymnázia) je text i nadále základem k ovládání jazykových aktivit a lingvistických znalostí (složité jazykové struktury a 
slovník). Texty, neliterární a literární, které se žákům při výuce českého jazyka předkládají, je nutno volit dle následujících zásad: zásada textovosti, zásada 

celistvosti komunikační jazykové praxe, zásada standardního jazyka, zásada komunikační a estetické funkčnosti, zásada odlišování a propojování jazykových 
úrovní, zásada tvořivosti v jazyce.  

Žák se bude nejrychleji rozvíjet v podmínkách a prostředí, ve kterém dostává podněty k jazykové komunikaci. Při tom je nutné se vyhýbat upozorňování na 

chyby, a naopak ho podněcovat, aby chyby dokázal rozpoznat a opravovat sám. Přístup učení a výuky literatury se zakládá na zážitkově-poznatkovém, 

emočním, literárním a estetickém aspektu recepce literárního textu, díky čemuž se rozvíjí schopnost interpretace a hodnocení, kritického myšlení a tvořivosti. 



Strategie a aktivity učení ve výuce literatury jsou zaměřené na rozvoj kritického čtení a na žákovu tvořivost, při čemž se klade důraz na žákovu osobnost a 

kreativitu inspirovanou čtením literárních textů.  

Literární texty, které mají žáci přečíst celé, se volí podle kritérií: recepční a znalostní možnosti žáka, žánrová vyrovnanost a typickost (poezie, próza, drama), 
poetická exemplarita, literární hodnota a zastoupenost v antologických vydáních, mezi soudobými literárními texty a texty spisovatelů příslušníků české 
národnostní menšiny v Chorvatsku.  

V oblasti Literatura a tvořivost ve čtvrtém a pátém období (gymnázium) se doporučují ve výstupu č. 10 tato témata: 1. ročník – sociální tématika v české 
literatuře; 2. ročník – humor a satira; 3. ročník – milostné téma v dílech českých autorů; 4. ročník – válečná tematika, téma holocaustu v české literatuře. 
(Témata se mohou měnit podle zájmů a potřeb žáků.)   

Důraz se klade na žákovu osobní volbu literárního textu ke čtení, aby se podporovala jeho potřeba číst, jeho potěšení z četby, evazivní čtení a vytváření 

čtenářských zvyků a čtenářské kultury.  

Během vzdělávání na základní a střední škole žák v každém školním roce samostatně přečte určitý počet celých literárních textů, které volí učitel, a při tom 

respektuje doporučení.  

Dle volby učitele po domluvě se žáky v prvním, druhém a třetím období vzdělávání žák přečte mezi čtyřmi a osmi celými literárními díly ročně. Texty jsou 
vybrány podle recepčně-znalostních možností žáků, žánrové zastoupenosti textů (poezie, próza, drama), tematické různorodosti textů, stejné zastoupenosti 
antologických a soudobých textů. Jsou zde zastoupeny také texty spisovatelů české národnostní menšiny v Chorvatsku, z nichž žák přečte nejméně jedno 
literární dílo ročně dle vlastní volby. Doporučuje se však přečíst více literárních děl ze širšího soupisu navržených textů.  

Ve čtvrtém a pátém období vzdělávání (gymnázium) žák čte mezi třemi a šesti celými literárními díly ročně. Učitel ročně volí dva kanonické a tři soudobé 
literární texty a nejméně jeden text si volí žák samostatně. Počet děl ke čtení dle vlastní volby žáka není omezen, naopak, je dobré žáka podněcovat ke čtení 

ze zábavy.  

Výuka v oblasti Kultura a média podněcuje žáka k samostatné iniciativě při získávání informací, k porozumění roli a důležitosti textů z médií a jejich kritické 
posouzení, k porozumění synchronickým a diachronickým aspektům kulturologických obsahů, své a jiné kultuře, jazykům a identitám. Zvlášť je důležité 

podněcovat v žácích zájem o navštěvování kulturních akcí kvůli obohacování vlastního emočního, intelektuálního a kulturního potenciálu.  

Učitel, respektujíc doporučení žáka, volí mediální obsahy a populáně kulturní texty přiměřené věku, zájmům a recepčním a znalostním možnostem žáků, se 

kterými se žáci každodenně setkávají. Žák rozlišuje důležité a nedůležité informace, ovládáva strategie vyhledávání a odkrývání spolehlivosti a přesnosti 
informací, shrnuje, organizuje a tlumočí seskupené informace a kriticky je hodnotí, zkoumá vliv kulturních hodnot a průzkumů veřejného mínění s cílem 



posouzení jejich vlivu na formování kulturní identity. Přemýšlí o významu literárního textu, který je součástí národního literárního a kulturního dědictví, a 

pozoruje propojenost vlastní kulturní identity s evropským a světovým kulturním kontextem.  

II. Role vyučujícího  
Učitel přijímá a používá inovativní přístupy v teorii a praxi ve výuce českého jazyka a kontinuálně zdokonaluje své učitelské kompetence, aby se udržela vysoká 

profesionální úroveň výuky v souladu s požadavky moderní společnosti. Neustále zdokonaluje své znalosti českého jazyka a modernizuje své teoretické znalosti 
a přístupy k vzdělávání, například odborným vzděláváním pro učitele české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko a v České republice.   

Metody a přístupy k výuce učitel sám chystá a používá kreativně a samostatně s cílem podněcovat žáky k učení a rozvoji. Uplatňuje individuální přístup k 

žákům, , aby bylo vyhověno  potřebám každého žáka.  

Chystá výuku a odhaduje předem získané zkušenosti a dovednosti žáků, jejich individuální rozdíly s ohledem na schopnosti a odlišnosti stylů učení a kulturní a 
sociální prostředí, ze kterého žák pochází, zdraví, vývojový věk a zájmy. Učitel samostatně tvoří a volí materiály a přizpůsobuje je žákům ve třídě nebo skupině, 

kterou učí. Při učení se respektují a přijímají odlišné osobnostní a povahové rysy žáků.  

Učitel používá různé strategie výuky a při tom učí žáky různé strategie učení, komunikační strategie (poslech a čtení, psaní a mluvení), strategie práce s textem 

(vyhledávání a používání informací), strategie pro samostatné učení, efektivnost a samostatnost při práci a pomáhá žákovi s volbou jemu nejvíce vyhovujících 
strategií. Přizpůsobuje výuku žákovi (chystá různé aktivity pro žáka) a podněcuje ho k aktivní účasti ve výuce, smysluplnému osvojování konceptů, kategorií a 
porozumění procesům. Chystá aktivity pro žáky, ve kterých žák může použít to, co se naučil, a které podněcují rozvoj kritického a kreativního myšlení. 
Podněcuje žáka k sebereflexi a sebehodnocení.  

Umožňuje žákovi, aby se zúčastnil různých situací a reagoval na ně, podporuje jeho autonomii, iniciativu, pocit individuality a identity a poskytuje mu podporu, 
aby rozvinul svůj plný potenciál, podporuje rozvoj empatie a soucitu pro potřeby druhých, otevřenost k odlišnostem a rozvoj dovedností pro vyjadřování svých 
myšlenek a postojů a respektování názorů ostatních.   

Velmi důležitým úkolem učitele předmětu Český jazyk je u žáků vytvořit uvědomění a pocit příslušnosti k české národnostní menšině, zdokonalit jejich znalost 
českého jazyka, prohloubit lásku k české kultuře, zvlášť literatuře, a zapojit žáky prostřednictvím Českých besed a Svazu Čechů do kulturního života české 
národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.   



III. Materiály a zdroje  
Materiály k výuce jsou zaměřené na realizaci osobních a vzdělávacích cílů a výstupů definovaných předmětovým kurikulem. Proces vzdělávání se uskutečňuje 

přímou komunikací učitele a žáků za pomoci informačních a komunikační technologií.  

Učitel volí materiály pro učení a výuku, vytváří je samostatně nebo ve spolupráci se žáky. Vyučovací materiály jsou funkční a sladěné s cíli výuky a aktivitami 

pro žáky. Učitel používá materiály vyrobené v Republice Chorvatsko pro potřeby školství české národnostní menšiny, ale stejně tak i materiály přivezené z 

České republiky.   

  

Výchozí zdroje materiálů pro výuku českého jazyka jsou různé druhy textů všech funkčních stylů, různých obsahů a struktur ve různých médiích.  

Ve výuce českého jazyka je text pro učení, výuku a hodnocení jazykových vědomostí lingvometodická předloha, která je přizpůsobena jazykové úrovni a 
vývojovému věku žáka, jeho zájmům, zkušenostem a již osvojeným jazykovým znalostem, schopnostem a dovednostem.  

Materiály k výuce musí být různorodé a dostupné žákům během výuky. Předpokládá se používání referenční literatury.  

IV. Prostředí  
Prostředí, v němž se výuka českého jazyka uskutečňuje, by mělo být pro žáka podněcující a mělo by být přizpůsobené obsahu výuky. Umožňuje různou 
dynamiku učení a porozumění, ve které se respektují a přijímají odlišné myšlenky, postoje a hodnoty. Prohlubuje se pocit společenství, který podněcuje k 
účasti na vytváření pozitivního třídního klimatu a kulturního prostředí.  

Prostor k vyučování je nejčastěji třída, ale výuka se realizuje i v různých mimoškolních prostorách, jako jsou kulturně-umělecké instituce a kulturní akce, ve 

fyzickém a virtuálním prostředí. Žák se podílí na přípravě a organizaci pracovního prostoru a ve virtuálním prostředí se může přidat k různým vzdělávacím 
skupinám.  

Vztahy mezi žáky a učiteli se zakládají na vzájemné úctě, důvěře, respektování, toleranci a dobré vůli. Ke všem žákům učitel přistupuje bez předsudků, 

spravedlivě a stejně, bez ohledu na jejich odlišnosti a osobnostní rysy, aby byla povzbuzována jejich iniciativa, rozvoj sebevědomí a převzetí zodpovědnosti.  

V. Určitý čas 
Předmět Český jazyk se vyučuje od prvního až po páté období. Ve všech ročnících všech pěti období je naplánováno140 hodin ročně. Jen ve 4., závěrečném 

maturitním ročníku gymnázia je plánováno 128 hodin výuky.   



První čtyři ročníky mají flexibilní organizaci hodin bez časového omezení vyučovací hodiny, což umožňuje učitelům lépe přizpůsobit  výchovně-vzdělávací práci 

potřebám a zájmům žáků.   

Učitel svým realizačním plánem výuky samostatně plánuje hodiny výkladu, procvičování, opakování, shrnutí a ověřování znalostí s ohledem na realizaci výstupů 
a pokrok žáků v každé třídě. Počet hodin s ohledem na tři oblasti se plánuje podle zásady mezipředmětové korelace a integrace, tj. během jedné vyučovací 
hodiny  se mohou vyučovat obsahy ze všech tří oblastí.  

VI. Seskupování dětí a žáků  
Žáci jsou seskupeni do tříd v homogenní skupinu podle věku. Velikost třídy se řídí utvářením skupin nebo žákovských týmů přiměřeně velkých, aby mohlo být 
lépe dosaženo produktivního pracovního prostředí. Žák si klade vlastní cíle, učí se týmově i samostatně v různých skupinách a prostředích. Během vyučování 
se  utváří pozitivní pracovní třídní individualizované prostředí pro učení, ve kterém žáci cítí spokojenost a příslušnost ke skupině. Žáci se mohou organizovat 

do různých skupin při realizaci různých projektů (individuálních a týmových, třídních a školních ve fyzickém a virtuálním prostředí.  

Aby se uspokojily výchovně-vzdělávací potřeby žáků se vzdělávacími potížemi, kurikulum je možné přizpůsobit v souladu se směrnicemi Rámce pro podporu a 

přizpůsobení zkušeností učení a hodnocení dětí a žáků s potížemi.  

Aby se uspokojily výchovně-vzdělávací potřeby nadaných žáků, uvádí se do praxe rozdílné kurikulum v souladu se směrnicemi Rámce pro podněcování 

zkušeností učení a hodnocení nadaných dětí a žáků.   

   

G. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH VÝSTUPŮ  
  

Hodnocení ve výuce předmětu český jazyk je spojeno s oblastmi, obsahy a aktivitami z výstupů učení a slouží jako pomoc a nasměrování ke zlepšení učení. 

Výsledky hodnocení jsou také zpětnou vazbou pro učitele, aby zhodnotil úspěšnost strategií a metody práce, které použil. Hodnocení je nutno přizpůsobit cíli 

a očekávaným výstupům učení.  

Hodnocení v předmětu Český jazyk se uskutečňuje na základě stálého sledování a soustavného sbírání různých relevantních informací o míře osvojení 

výchovně-vzdělávacích výstupů u žáků. Přitom se respektuje individualita každého žáka s ohledem na jeho kognitivní, sociální a  psychomotorickou vývojovou 

oblast.  



Hodnocení má motivovat žáka k další práci a pomoci v interpretaci výsledků vzdělávání žákům, učitelům, rodičům, vzdělávacím institucím a nadřízeným 

orgánům z oblasti vzdělávání. 

Prvky hodnocení ve předmětu vychází z výchovně-vzdělávacích výstupů obsažených ve třech oblastech vzdělávání: Komunikace a jazyk (A), Literatura a 

tvořivost (B) a Kultura a média (C).  

   

Složky hodnocení v předmětu Český jazyk:  

1. Poslech a mluvený projev 

2. Čtení  

3. Psaní  

  

Soustavným sledováním a hodnocením na základě sběru a výkladu údajů o učení a pokroku každého jednotlivého žáka se formativně působí na zlepšení žákova 

učení.  

  

Na konci každého období vzdělávání se dělá odhad výsledků výstupů. Sumativně se hodnotí míra osvojení znalostí a rozvoje dovedností, sleduje se a odhaduje 

osvojení přijatých postojů a stupeň osvojení návyků a predispozic: zodpovědnosti, samostatnosti a iniciativy, komunikace a spolupráce. Smyslem a cílem 

odhadu je podněcovat žáka k projevování znalostí, dovedností a postojů.  

Jsou tři základní principy přístupu k hodnocení: hodnocení pro učení, učení se hodnocením a hodnocení naučeného. 

  

Hodnocení pro učení slouží k zlepšení a plánování budoucího učení se a výuky. Zakládá se na zpětné vazbě žákovi a výměně zkušeností (učitel – žák a žák – 

žák) o procesech učení a míře osvojení znalostí, dovedností a postojů a motivuje žáky k další práci.  

  

Formy hodnocení: ověřování porozumění a žákova pokroku cílenými otázkami a rozhovorem s žáky, představování žákovských prací, náhled do žákova portfolia 

(práce sesbírané během delšího období, sleduje se žákův pokrok), představování žákovských projektů, pozorování žákových aktivit a chování během výuky 

(frontální, individuální, týmové).  

  

Učení se hodnocením podněcuje k (sebe)pozorování, (sebe)reflexi a sebehodnocení zaměřeného na učení se s ohledem na cíle na začátku vyučovacího 

procesu. Vzdělávání žáků se zaměřuje na ovládání strategií kontroly a plánování vlastního pokroku v osvojování znalostí, dovedností a postojů, což má vést k 

dosažení samostatnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání.  



  

Formy hodnocení: individuální poradenské a reflexivní rozhovory s žáky, používání metod pro sebehodnocení znalostí, dovedností, postojů a kompetencí pro 

sebereflexi, metody pro hodnocení vlastních prací, popis reflexe vlastní práce ve skupině při výuce, dotazníky, žebříčky odhadu, učební plány a jejich realizace.  

  

Hodnocení naučeného: předpokládá sumativní hodnocení úrovně osvojení znalostí a rozvinutosti dovedností ve vztahu k definovaným výchovně-vzdělávacím 

výstupům, jejich rozpracování a úrovni osvojení. Realizuje se během nebo na konci určitého plánovaného období způsoby: zpracování určitého tématu, 

opakování, procvičován, systematizace a syntetizace, aby bylo možné ověřit osvojení naplánovaných výchovně-vzdělávacích výstupů. Výsledkem je číselná 

známka.  

 

Formy hodnocení: ústní zkoušení, psané prověrky s otevřenými nebo uzavřenými úlohami, prezentování připraveného mluveného projevu – výstup, monolog 

nebo rozhovor, praktické práce, projekty; žákovo portfolio a podobně. Provádí se dle potřeby, plánu a individuálního odhadu učitele.  

  

Během všech výchovně-vzdělávacích období se známka formuje na základě více různých informací o žákově úrovni osvojení výchovně-vzdělávacích výstupů a 

porovnává se s plánovanou úrovní výchovně-vzdělávacích výstupů, které má být dosaženo. Závěrečná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých 

známek, ale je ukazatelem žákova pokroku v učení a rozvoji dovedností. O údajích o žákových dovednostech a práci v předmětu, vynaloženým úsilí, účasti, 

spolupráci a zodpovědnosti se podává zpráva zvlášť, v závislosti na složkách, které jsou přímo zařazené do výchovně-vzdělávacích výstupů.  

  

Během prvního období vzdělávání (1. a 2. ročník ZŠ) mají všechny tři oblasti stejný podíl na hodnocení míry osvojení výstupů a uvádí se ve kvalitativní zprávě, 

kterou učitel o žákově práci zpracuje. Přitom používá třístupňový žebříček hodnocení; hodnotí, jakým způsobem a na jaké úrovni bylo výstupu dosaženo: 

potřebná podpora, dobře, výjimečně.  

 
Ve druhém výchovně-vzdělávacích období (3., 4. a 5. ročníku ZŠ) se dosažená úroveň výstupů žáků hodnotí i sumativně. Při tom se jako numerický ukazatel 
míry osvojení znalostí a rozvoje dovedností ponechává žebříček pěti stupňů školních známek vyjádřený číslicí a slovem: nedostatečný – 1, dostatečný – 2, 
dobrý – 3, chvalitebný – 4, výborný – 5.   
Během druhého období se dává větší důraz na realizaci výstupů z oblasti Komunikace a jazyk – 40% závěrečné známky, zatím co oblast Literatura a tvořivost 

30% a Kultura a média také30%.  

 

Ve třetím období (druhý stupeň ZŠ) se na výsledné známce ještě více podílí výstupy v oblasti Komunikace a jazyk – 50%, oblast Literatura a tvořivost 30% a 

Kultura a média 20%.  



 

Ve čtvrtém a pátém období (1.–4. ročník gymnázia) se dává důraz na realizaci výstupů z oblasti Literatura a tvořivost 50% ze závěrečné známky, oblast 

Komunikace a jazyk 30% a Kultura a média 20%.   

  

Ve třetím, čtvrtém a pátém období vzdělávání se dosažená úroveň vzdělávání žáků ve všech třech oblastech hodnotí závěrečnou číselnou známkou. Při tom se 

jako numerický ukazatel míry osvojení znalostí a rozvinutosti dovedností ponechal žebříček pěti stupňů školních známek vyjádřených číslicemi a slovem: 

nedostatečný – 1, dostatečný – 2, dobrý – 3, chvalitebný – 4, výborný – 5. 

  

  

Výstupy, které se hodnotí formativně:   

- v 1., 2., 3. a 4. ročníku základní školy v oblasti Literatura a tvořivost čtvrtý a pátý výstup (čtení, tvořivé vyjadřování) a v oblasti Kultura a média třetí výstup 

(zapojení žáka do kulturního a společenského života); 

- v 5. a 6. ročníku základní školy v oblasti Literatura a tvořivost pátý výstup (Žák se umělecky vyjadřuje podle vlastního zájmu inspirován různými 

zkušenostmi a zážitky., Žák se umělecky vyjadřuje podle vlastního zájmu inspirován různými osobními a čtenářskými zkušenostmi a zážitky.); 

- v 7. ročníku základní školy v oblasti Literatura a tvořivost čtvrtý výstup (Žák se inspirován různými osobními a čtenářskými zkušenostmi a zážitky 

samostatně tvořivě vyjadřuje podle vlastních přání, pocitů, postojů a zájmů.); 

- v 8. ročníku základní školy v oblasti Literatura a tvořivost pátý výstup (Žák se tvořivě vyjadřuje podle vlastních zájmů inspirován různými osobními a 

čtenářskými zkušenostmi a zážitky.) 

- v 1. a 2. ročníku gymnázia v oblasti Literatura a tvořivost výstup první a osmý a v oblasti Kultura a média výstup třetí; 

- ve 3. a 4. ročníku gymnázia v oblasti Literatura a tvořivost výstup první a osmý a v oblasti Kultura a média výstup čtvrtý. 

  

    

  



PŘÍLOHA KURIKULA  
 I.  SOUPIS NAVRŽENÝCH LITERÁRNÍCH DĚL K ČETBĚ   
Připomínka k soupisu navržených textů k četbě:  

Pozorné čtení literárních textů je jednou z klíčových složek výuky literatury ve škole. Sleduje dva hlavní cíle výuky literatury: rozvoj kulturní gramotnosti a 

osobní rozvoj čtenáře.  

  

Návrh textů k četbě:  

  

PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ  

  
J. Lada: dle vlastního výběru 
F. Hrubín: Dětem  
Česká říkadla, písničky a pohádky  
M. Černík: Knížka malých pohádek, Knížka pro děti od dvou do pěti  
M. Lukešová: Kamkámek, Obr-dobr Pejsánek a ztracený dům  
M. Prachatická: O kočičce, myšičce a červené slepičce  
J. Horynová – K. Lovis: Příběhy modrého medvěda  
Z. Miler: Krtek  
P. Braunová: Kuba nechce číst, Jak se Vojta ztratil  
B. Němcová: Pohádky  
H. Doskočilová: Eliška a táta král  
E. Petiška: Anička a básnička, Anička a flétnička, Anička malířka, Míšovo tajemství, Pohádkový dědeček  
H. Zmatlíková – M. Černík: Za zvířátky do pohádky  
P. Stančík – L. Dvořáková: Jezevec Chrujda točí film  
D. Mrázková: Můj medvěd Flóra, Slon a mravenec, Neplač, muchomůrko, Haló, Jacíčku  
L. Rožnovská: Ukradená písmenka, Strašidýlko z aktovky  
J. Kahoun: Legrační dům  
R. Malý: Kamarádi z abecedy  
V. Fišerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům  
  



DRUHÉ VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ  

  
J. Ryska: Martin v ráji  
V. Čtvrtek: O víle Amálce, Cipísek, Cesty formana Šejtročka  
F. Hrubín: Špalíček veršů a pohádek   
J. Lada: Nezbedné pohádky  
J. Trnka: Zahrada  
Básně – výběr z autorů (J. V. Sládek, M. Lukešová, J. Žáček, Z. Kriebel)  
E. Petiška: Pohádková čítanka, Míšovo tajemství  
V. Říha: Zvířátka a Petrovští  
F. Nepil: Makový mužíček  
B. Říha: Adam a Otka  
I. Procházková: Středa nám chutná, Pět minut před večeři  
P. Teisinger: Človíčkova dobrodružství   
L. Pelcová: Pohádky z bílého pyžamka  
B. Říha: Honzíkova cesta, O letadélku Káněti  
P. Braunová: Ema a kouzelná kniha  
O. Sekora: Kronika města Kocourkova, knížky o Ferdovi Mravenci  
H. Ch. Andersen: Pohádky   
J. Ryska: Dědeček, Kylián a já  
M. Drijverová: Sísa Kyselá   
Z. Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla, Jaké je to asi v Čudu  
K. Čapek: Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek (Pošťácká pohádka a Veliká doktorská pohádka)  
H. Sabolićová-Zákorová: Na našem dvoře  
P. Nikl: Pohádka o Rybitince  
R. Malý: František z kaštanu, Anežka ze slunečnic  
E. Kästner: Luisa a Lotka    
V. Čtvrtek: Franta a já  
M. Drijverová: Zajíc a sovy, Zlobilky  
J. Žáček – F. Dostál: Život je pes  
B. Němcová: Pohádky  
K. J. Erben: Pohádky   
R. Goscinny: Malý Mikuláš  



A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu  
J. Š. Kubín: Pohádky  
F. Nepil: Pět báječných strýčků   
V. Karafiát: Broučci  
Národní pohádky z Čech a Moravy  
V. Pilátová: Pes do bytu  
  

TŘETÍ VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ:   

  
J. Drda: České pohádky   
H. Doskočilová: Diogenes v sudu, Posledního kousne pes  
J. Petrinićová: Po lesních stopách  
A. de Saint-Exupéry: Malý princ   
Staré pověsti české a moravské (A. Ježková, A. Jirásek, Z. Alda (komiks))  
K. J. Erben: Kytice (Vodník, Kytice, Polednice)  
D. Defoe – J. V. Pleva: Robinzon Crusoe 
F. Burian: Píseň oráčova  
Z. Holasová: Kůň jménem Zázrak   
E. Horelová: Léto jako když vyšije   
S. Rudolf: Metráček, Zatmění srdce, Kopretiny pro zámeckou paní, Časová ztráta, Nebreč, Lucie, Něžně háčkovaný čas  
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti   
J. Dědková: Místo pro Danu  
E. Štorch: Volání rodu  
J. Suchý: Dítě školou povinné (básně)  
V. Řezáč: Poplach v Kovářské uličce  
E. Bass: Klapzubova jedenáctka  
H. Franková – M. Macourek: Dívka na koštěti   
F. Marek: Tajemství duté vrby  
R. Kipling: Knihy džunglí (úryvek)  
M. Majerová: Robinzonka   
B. Němcová: Divá Bára   
J. Seifert: Maminka  



I. Procházková: Únos domů, Uzly a pomeranče, Čas tajných přání, Soví zpěv, Nazí  
H. Šmahelová: Magda, Já a moji drazí, Velké trápení  
H. Pražáková: Výprava za parádou   
E. T. Seton: Dva divoši  
O. Hofman: Útěk, Odysseus a hvězdy, Pan Tau, Návštěvníci  
G. Durrel: Oslí spiknutí  
F. Běhounek: Trosečníci Polárního moře   
J. Augusta: U pravěkých lovců, Zavátý život   
Z. Bezděková: Říkali mi Leni   
J. London: Bílý tesák  
J. Foglar: Hoši od Bobří řeky  
M. Drijverova: Táta k příštím Vánocům, Táta pro radost a pro zlost, Táta nemá smutky rád  
J. Neruda: Povídky malostranské   
K Čapek: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy   
K. Poláček: Bylo nás pět  
V. Steklač: Bořík a spol., Mirek a spol., Čeněk a spol.  
K. Jarunková: Bratr Mlčenlivého vlka   
J. Kolarová: Holky z porcelánu, Léto s kovbojem   
J. Gaardner: Dívka s pomeranči  
P. Nikl: Blázniček  
P. Stančík: Mrkev ho vcucla pod zem  
O. Pavel: Zlatí úhoři  
J. Dědková: Slunce pro čokoládovou holku  
A. Daněk: Příhody Jendy Karase  
  
  

ČTVRTÉ A PÁTÉ VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ:   

  
1. ročník gymnázia:  
Bezruč, Petr: Slezské písně  
Čapek, Karel: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy  
Němcová, Božena: V zámku a podzámčí  



Skácel, Jan: Smuténka  
Sova, Antonín: Květy intimních nálad  
Topol, Jáchym: Anděl  
Uhde, Milan: Hrách na stěnu  
Vaculík, Ludvík: Rušný dům  
Vrchlický, Jaroslav: Zlomky epopeje  
Wolker, Jiří: Těžká hodina  
  
2. ročník gymnázia:  
Blatný, Ivan: Paní Jitřenka  
Borkovec, Petr: Milostné básně  
Borovský, Karel Havlíček: Křest svatého Vladimíra  
Čech, Svatopluk: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století  
Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 
Kantůrková, Eva: Přítelkyně z domu smutku  
Neruda, Jan: Povídky malostranské  
Seifert, Jaroslav: Poštovní holub  
Urban, Miloš: Hastrman  
Voskovec, Jiří – Werich, Jan – Ježek, Jaroslav: Ze slavných písniček Osvobozeného divadla  
  
3. ročník gymnázia:  
Ajvaz, Michal: Cesta na jih  
Balabán, Jan: Povídky  
Čelakovský, František Ladislav: Ohlas písní českých  
Erben, Karel Jaromír: Kytice  
Hálek, Vítězslav: V přírodě  
Jirous, Ivan Martin: Labutí písně  
Mácha, Karel Hynek: Máj  
Mrštík, Alois – Mrštík Vilém: Maryša  
Šiktanc, Karel: Nebožka smrt  
Zeyer, Julius: Radúz a Mahulena  
 
  



4. ročník:  
Drda, Jan: Němá barikáda  
Holub, Miroslav: Kam teče krev  
Kabeš, Petr: Čáry na dlani  
Kundera, Milan: Žert  
Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou  
Mikulášek Oldřich: Ortely a milosti  
Pavel, Ota: Smrt krásných srnců  
Reynek, Bohuslav: Rybí šupiny  
Škvorecký, Josef: Zbabělci  
Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 II.  SOUPIS TÉMAT  

  

PRVNÍ OBDOBÍ  

  

Já (kdo jsem, pozdravy, představení se)  

Já a moje rodina (mé okolí, odkud pocházím)  

Náš dům (pokoje, nábytek, okolí domu, můj pokoj, popis prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad, u, mezi, na…)  

Na zahradě, na dvoře (co je okolo domu)  

Volný čas (co dělám po škole, o prázdninách, jaké mám koníčky, slovesa – baví mě, hraju/hraju na, chodím na, sportuji, starám se o…)  

Barvy a tvary (teplé a studené, veselé a smutné, slovesa – vybarvit, malovat, kreslit…, základní geometrické tvary, popis věcí – hranaté, kulaté…)   

Ve škole (lidé – školník, ředitel, učitel, uklízečka, kuchařka…, části školy – třída, jídelna, knihovna, chodba…, činnosti ve škole)   

Ve třídě (věci, co kde je, školní taška, penál a pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin)   

Chování (co mohu/nemohu, smím/nesmím, musím/nemusím, pravidla)  

Hodiny (Kolik je hodin?, kdy co děláme)   



Můj den (co dělám, co mě baví, ráno, poledne, večer)  

Můj týden (dny v týdnu, včera, dnes, zítra)  

Měsíce v roce (svátek a narozeniny, co kdy slavíme)  

Rok (roční období, co kdy děláme, co ke kterému období patří)   

Čísla (číslice základní, řadové, spojení číslovky a podstatného jména, například: jeden žák, dva žáci, pět žáků, dvacet jedna žáků, sto žáků, později i 

skloňování)   

Zdraví a fyzický stav (části lidského těla, slovesa – odpočívat, onemocnět, uzdravit se…)   

V knihovně (co je v knihovně, kniha, noviny, časopis, obrázky, fotky…, slovesa – číst, přečíst, prohlížet, napsat…)   

  

DRUHÉ OBDOBÍ  

  

Povaha a vzhled (přídavná jména, jaký a který)  

Oblečení (co si oblékám, co nosím, slovesa – oblékat se, nosit, obouvat se, svlékat, zouvat…)  

Příroda a naše okolí (moře, hory, poušť, město, krajina, pole, louka, les, řeka…)  

Zvířata v přírodě (ve vodě, na souši, ve vzduchu, v lese, v moři, v teplých krajích, v chladných oblastech)  

Domácí zvířata (zvířata v hospodářství – co nám dávají, mláďata, domácí mazlíčci)  

Jídlo a potraviny (jídlo a pití, co rád jím, potraviny – ovoce, zelenina, sladkosti, pečivo…, co je zdravé a co ne)  

V kuchyni (příprava jídla, recept, slovesa – vařit, péct, krájet, strouhat…, nádobí, vybavení – sporák, myčka, dřez, lednice…)  

Protiklady (přídavná jména, slovesa, příslovce… hrubý – jemný, zlobit – být hodný, pozdě – brzy…)   

V restauraci (jídelní lístek, objednávání)  

Povolání (co kdo dělá, čím budu, co dělají rodiče)  

Kde a kam? (kde jsem, kam jdu, kudy jdu, cestování)  

Budovy ve městě a na vesnici (obchod, drogérie, lékárna, nádraží, trh, kostel…, kudy se dostanu…?) 

Doprava a dopravní prostředky (rozdíl mezi jít a jet, podstatná jména – koleje, silnice, dálnice, cesta, nádraží, zastávka, stanice, nástupiště…, slovesa – jet, 

jít, plout, letět, řídit, vézt, nastoupit, vystoupit, přestoupit, odbočit…, dopravní prostředky)  

Nakupování (slovesa – vybírat, nakupovat, prodávat, platit, utratit…, co si kde mohu koupit)  



Telefonování a psaní dopisů (slovesa – zavolat, zvednout, poslat, dostat, doručit…, telefonní číslo, poštovní schránka, pošťák, známka, pohlednice, razítko, 
oslovení…)  

Sportování (hry a sporty, slovesa – běhám, lyžuji, jezdím na kole, hraji fotbal, chodím na tenis, cvičím)  

Počasí (Jak bude?, počasí a roční období, Jak se oblékneme?)  

Počítač a mobil (věci a činnosti, při kterých je používáme)  

Zdrobněliny (dokázat tvořit a poznat zdrobněliny, vědět, kdy se říká: kolo-kolečko, kočár-kočárek, kříž-křížek, kopec-kopeček, ubrus-ubrousek…)   

Volný čas (co mě (ne)baví, o co se (ne)zajímám, jaké mám koníčky, slovesa – baví mě, hraju/hraju na, chodím na, sportuji, starám se o, zajímá mě…)  

Můj den (co dělám – ráno, v poledne, večer, mé povinnosti)  

Zdraví a fyzický stav (části lidského těla, slovesa – odpočívat, onemocnět, uzdravit se…, zdravotní problémy, slova – náplast, obvaz, puchýř, modřina, jizva, 

mdloby, teplota, zkažený žaludek…, u lékaře) 

Sportování (hry a sporty, slovesa – lyžuji, jezdím na kole, hraji fotbal, chodím na tenis, cvičím, potápím se)  

Co bychom měli dělat, abychom byli zdraví (a co dělat nemáme, pohyb, výživa, spánek, prostředí, dědičnost, opatrnost…)  

Povaha a vzhled (přídavná jména, jaký a který, Kdo jsem?, Jaký jsem?)  

Chování (co mohu/nemohu, smím/nesmím, musím/nemusím, pravidla slušného chování, chování v různých situacích)  

V knihovně (co je v knihovně, kniha, noviny, časopis, obrázky, fotky…, slovesa – číst, přečíst, prohlížet, napsat…, vyhledávání ve slovnících, encyklopediích, 

Proč je důležité číst?)  

Informace (odkud mohu čerpat informace, knihy a elektronická média, internet a televize, co je důležité – rozlišování podstatných a nepodstatných věcí, Je 

to pravda? – ověřování a porovnávání informací)  

  

TŘETÍ OBDOBÍ  

  

Kultura (co všechno patří do kultury, různé druhy umění – výtvarné, literární, divadlo, film, hudba…)  

Oblečení (co si oblékám, co nosím, slovesa – oblékat se, nosit, obouvat se, svlékat, vyzouvat… oblečení na různé příležitosti)  

Móda (co je v módě, co bylo v módě – nejen oblečení, ale i hudba, chování, věci…)  

Životní styl (styl života dnes a dříve, životní styl různých národů/skupin lidí, rozdíly, podobnosti)  

V redakci časopisu (návštěva redakce, kdo se podílí na vzniku časopisu/knihy/novin, píšeme vlastní článek, děláme náš třídní časopis)  

Příroda, životní prostředí (různé typy přírody, krajina kolem nás, jak se v přírodě chovat, jak se k přírodě chovat)  



Ekologie (ekologické problémy – jejich příčiny a důsledky, Co mohu udělat já?)  

Počasí (Jak bude?, předpověď počasí, počasí a roční období, Jak se oblékneme?, slova – babí léto, plískanice, přeháňky, povětří, polojasno, větrno, deštivo, 

jinovatka, ledovka, rampouch, bouřka, vedro, mlha…)  

Pranostiky (týkající se počasí a ročního období – porovnávání českých a chorvatských pranostik)  

Jídlo (příprava jídla, recepty, nádobí a vybavení kuchyně, z čeho a jak se to vyrábí? – odkud pocházejí potraviny)  

V restauraci (jídelní lístek, objednávání, stolování, různé chody, v cukrárně, česká kuchyně)  

Bydlení (typy bydlení, můj pokoj, stěhování, pronájem bytu/pokoje, co v bytě/domě nesmí chybět)  

Nakupování (slovesa – vybírat, nakupovat, prodávat, platit, utratit…, co si kde mohu koupit)  

Telefonování a psaní dopisů/e-mailů (rozdíly a zvláštnosti: dopisy a elektronická komunikace, slovesa – zavolat, zvednout, poslat, dostat, doručit)  

Kde a kam? (kde jsem, kam jdu, kudy jdu, umím vysvětlit, jak se dostanu z… do, rozdíl mezi jít a jet)  

Cestování (jízdní řád, domlouvání ubytování, doprava a dopravní prostředky, slovesa – jet, jít, plout, letět, řídit, vézt, nastoupit, vystoupit, přestoupit, 

odbočit…)  

Památky UNESCO (a další významné památky)  

Česká příroda (rozmanitost přírody, zajímavosti, hory, národní parky)  

Česká města a vesnice (největší města, zajímavá města a vesnice – kam stojí za to se podívat…)  

Čím jsou Češi známí ve světě? (spisovatelé, filmy, Václav Havel, Škoda, pivo, strojírenství, umění a architektura, Česká filharmonie a hudba, sport, produkty a 

výrobky…)  

ČR:  

Osobnosti (známé české osobnosti a vynálezy, známé evropské/světové osobnosti v Česku…)  

Výtvarné umění a architektura (pestrost uměleckých památek a architektury v Česku, ne učení stylů a umělců, ale seznámení s různorodostí umění od 

starého po současné)  

Hudba (klasická i současná (najděte na internetu nějakou českou písničku/kapelu a představte jí spolužákům, Proč se vám líbí?), co je známé ve světě – A. 

Dvořák, B. Smetana…)  

Svátky a tradice (jaké svátky oslavujeme a proč, jak se svátky slaví, co se připomíná, tradice, zvyky při významných událostech – křtiny, narozeniny, svatba, 

absolvování školy, narození dítěte…, porovnání zvyků v Česku a v Chorvatsku)  

Češi v Chorvatsku (přistěhování Čechů na území Chorvatska, instituce a spolky, kulturní a umělecké aktivity, udržování českých zvyků a podobně) 

Povolání (co kdo dělá, co dělají rodiče, čím chci být, co musím vystudovat, abych mohl pracovat jako…)  



Vzdělávání, školství a studia (různé formy a typy vzdělávání, různé typy škol, Jakou školu si mám vybrat?, Jaké pak mám možnosti?, slovesa – učit, učit se, 

vyučovat, přednášet, zkoušet, absolvovat, promovat…)  

Životopis (psaní životopisu a vyplňování formulářů (přihláška do knihovny, reklamace…) údaje z úřadů – rodný list, matrika, občanský a řidičský průkaz, 

kartička pojišťovny, rodinný stav, národnost, státní občanství, trvalé bydliště, pracovní zkušenosti, vzdělání, zdravotní stav, rodné číslo…)  

Literatura (čeští autoři a knihy známé ve světě)  

Život v ČR (cestování po ČR, stravování a nakupování, česká jména, běžný život…)  

Český jazyk (různé vrstvy jazyka – spisovný, nespisovný, nářečí…, čeština mimo ČR)  

Jak to tu vypadalo před sto lety / Jak to tu bude vypadat za sto let (vyhledávání informací, diskuse…)  

Technologie (počítač, mobil a další elektronika, příslušenství, slova – tiskárna, „fleška“, nabíječka, obrazovka, baterka, kredit, skener, čtečka…, činnosti, při 

kterých je používáme)  

 


