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Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení okruh� 
pr��ezových temat

Mezip�edm�tové 
vztahy

spisovn� vyslovuje �eská slova a b�žn� užívaná cizí 
slova

zvuková stránka jazyka - zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé �e�i (p�ízvuk 
slovní a v�tný), intonace, �len�ní souvislé �e�i (pauzy, frázování)

rozlrozlišuje a p�íklady v textu dokládá nejd�ležit�jší 
zp�soby obohacování slovní zásoby a zásoby tvo�ení 
�eských slov, rozpoznává p�enesená pojmenování, 
zvlášt� ve frazémech

slovní zásoba a tvo�ení slov - slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní 
zásoby, význam slov, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásobym zp�soby 
tvo�ení slov

Osobnostní a sociální 
výchova -rozvoj 
schopností 
poznávání,seberegulace a 
sebeorganizace

samostatn� pracuje s Pravidly �eského pravopisu, se 
Slovníkem spisvoné �eštiny a dalšími slovníky a 
p�iru�kami
správn� t�ídí slovní druhy, tvo�í spisovné tvary slov a 
v�dom�jich používá ve vhodné komunika�ní situaci

tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologicky i syntaktický ve v�t� 
jednoduché, v souv�tí

pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
v�t� a v souv�tí

skladba - výpov�� a v�ta, stavba v�ty, po�ádek slov ve v�t�, rozvíjející v�tné �elny, 
souv�tí, p�ímá a nep�ímá �e�, stavba textu

rozlišuje spisovný jazyk, ná�e�í a obecnou �eštinu a 
zd�vodní její použití

obecné pou�ení o jazyce - �eština (jazyk národní, jazyk mate�ský), skupiny jazyk� 
(slovanské, p�edevším slovenština), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a 
nespisovné útvary a prost�edky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, 
kultura jazyka a �e�i, p�vod a základy vývoje �eštiny, jazykové p�íru�ky)

Osobnostní a sociální 
výchova -kooperace a 
kompetice
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání;seberegulace a sebeorganizace;kooperace a kompetice)


