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Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

I. Jazyková výchova :

využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému 
dorozumívání jak ve škole, tak v b�žném život�

Mate�ský jazyk jako nejd�ležit�jší prost�edek dorozumívání, vytvá�ení vztahu k 
jazyku.Stavba slova - ko�en, p�edpona, p�ípona, koncovka. Odvozování a skládání 
slov.Slovotvorný základ.Slova jednozna�ná a mnohozna�ná. Homonyma, antonyma, 
synonyma. Slova citov� zabarvená. Slova nad�azená a pod�azená. Význam 
slov.P�stování kultivovaného mluveného projevu.

užívá pr�b�žn� spisovnou výslovnost Zvuková stránka jazyka - osvojování spisové výslovnosti. 

ur�uje slovní druhy a užívá je v gramaticky správných 
tvarech, (využívá p�ídavná jména p�i stylistickém 
projevu ústním i písemném, nezam��uje kategorie 
podstatných jmen a sloves)

Všechny slovní druhy : podstatná jména (rod, �íslo, pád, vzor ), p�ídavná jména (druhy 
a sklo�ování), zájmena (druhy a sklo�ování), �íslovky (psaní �íslovek, rozlišování 
�íslovek v textu, druhy a sklo�ování ), slovesa (�asování sloves, slovesný zp�sob, 
sloveso zvratné, jednoduchý a složený slovesný tvar).

píše správn� a od�vod�uje i/y po obojetných 
souhláskách, skupiny b�/bje, v�/vje, p�, m�/mn�, 
p�edložky s,z, zdvojené souhlásky, p�edpony s-, z-, vz-

Vyjmenovaná slova a p�íbuzná slova, skupiny b�/bje, v�/vje, p�, m�/mn�, p�edložky s,z. 
P�edpony s-,z-,vz-.

ur�uje základní v�tné �leny, užívá r�zné podm�ty, 
respektuje shodu p�ísudku s podm�tem, ur�uje v�tu 
jednoduchou, spojuje v�ty v souv�tí,pracuje s r�znými 
typy souv�tí

Skladba v�ty - základní v�tné �leny ( podm�t a  p�ísudek - jejich druhy ). Shoda 
p�ísudku s podm�tem. V�ta jednoduchá, souv�tí.V�tné vzorce.

zná základní pravidla interpunkce  a umí jich využívat v 
praxi

Interpunkce ve slohovém výcviku.Interpunkce u �e�i p�ímé.

pracuje s Pravidly �eského pravopisu

poradí si v b�žném spole�enském styku, zvládá 
vypl�ování b�žných tiskopis�

Tiskopisy - poštovní poukázka, podací lístek, p�ihláška.
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vypravuje, popisuje, rozši�uje si slovní zásobu Reprodukce text�, vypravování, popis p�edm�tu, d�je, pracovního postupu.

II. �tení a literární výchova :

hovo�í souvisle o p�e�teném textu, vyjad�uje své názory 
a pocity

Práce s textem (p�ed�ítání, recitace, reprodukce textu , klí�ová slova a pojmy, hlavní 
myšlenka literárního díla, výrazné �tení um�leckých text�, studijní �tení naukových 
text� ).

Mediální výchova - 
Kritické �tení a vnímání 
mediálního sd�lení

odlišuje vypráv�ní literární od faktického

vyhledává informace ve slovnících Populárn� -nau�ná literatura, u�ebnice, encyklopedie, slovníky, atlasy. Multikulturní výchova - 
Multikulturalita

orientuje se v nabídce literatury pro d�ti a mládež Školní a místní knihovna.

zaznamenává si zajímavé myšlenky, hodnotí r�zná díla, 
porovnává ilustrace r�zných výtvarník�, všímá si 
postoj� literárních postav

Povídání si o knihách, divadle, kultu�e. Návšt�va kulturního po�adu. Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech - Evropa a 
sv�t nás zajímá

Prv, Vv, Hv, Vl, �j, P�, 
1. - 5. ro�ník, Vánoce a 
Velikonoce

poznává základní pojmy literatury Základní literární pojmy : poezie (lyrika, epika, bajka, p�irovnání, zosobn�ní), próza 
(povídka - �as, prost�edí, hlavní a vedlejší postavy, �e� autora, �e� postav), divadlo 
(komedie, tragédie ), film (loutkový, kreslený, hraný ), televizní inscenace, kulturní 
instituce.

Poznámky:
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Obecné

1.  MEDIÁLNÍ  VYCHOVA   -   Kritické �tení a vnímání mediálních sd�lení                                                                                                                                               

2.  MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA  -  Multikulturalita

3.  VÝCHOVA  K  MYŠLENÍ  V  EVROPSKÝCH  SOUVISLOSTECH  -  Evropa a sv�t nás zajímá


