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Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy z RVP
ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby,
průřezová témata

Jazyková výchova
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a
obecnou češtinu a zdůvodní jejich
užití
 rozlišuje a příklady v textu
dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby
a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve
frazémech
 spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova
 správně třídí slovní druhy, tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační
situaci

 rozděluje slovanské jazyky
 poznává útvary nespisovného
jazyka
 rozlišuje spisovný, nespisovný
projev
 rozlišuje způsoby obohacování
slovní zásoby
 vyhledá přejatá slova, rozpozná
odlišnosti ve výslovnosti a
v pravopise
 skloňuje přejatá jména obecná,
vlastní
 určuje slovesný vid, vytváří
vidové dvojice
 tvoří tvary sloves






Obecné výklady o jazyce
slovanské jazyky
útvary českého jazyka
jazyková kultura

 Nauka o slovní zásobě
 obohacování slovní zásoby
 slova přejatá výslovnost a
pravopis
 Tvarosloví
 skloňování obecných a
vlastních jmen přejatých
 slovesný vid
 slovesa a jejich tvary

Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
rozvoj smyslového poznávání
- cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
- cvičení dovedností
zapamatování
- řešení problémů
- dovednosti pro učení

 samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími
slovníky a příručkami

 Pravopis
 procvičuje pravopis v
 procvičuje pravopis lexikální,
koncovkách, předpon s-, z-, vz-,
slovotvorný, morfologický,
předložek s/z, skupin bě/bje,
syntaktický
pě, vě/vje, mě/mně

 dorozumívá se kultivovaně,
výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační
situaci

 poznává přísudek slovesný
složený
 rozlišuje přívlastek těsný a
volný, postupně rozvíjející,
interpunkce
 poznává významové poměry
mezi větami hlavními
 vyhledává v textu
několikanásobné větné členy a
určuje významový poměr,
interpunkce
 určuje souvětí podřadné a
souřadné
 poznává spojovací výrazy
 určuje věty hlavní, vedlejší,
věty vložené, interpunkce

 Skladba
 přísudek (další druhy)
 přívlastek (další druhy)
 významové poměry mezi
souřadně spojenými hlavními
větami
 několikanásobný větný člen a
významové poměry mezi
větnými členy
 souvětí souřadné a podřadné
 spojovací výrazy v souvětí,
interpunkce v souvětí
 složitější souvětí

Komunikační a slohová
výchova
 využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří
otázky a stručné poznámky,
výpisky nebo výtah z přečteného
textu
 využívá poznatků o jazyce a stylu
ke gramaticky i věcně správnému
písemnému projevu a k tvořivé
práci s textem nebo i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých
dispozic a osobních zájmů

 vyhledává jazykové prostředky
charakteristiky vnější i vnitřní,
rozlišuje charakteristiku přímou
a nepřímou
 poznává jazykové prostředky
líčení, tvoří osnovu
 tvoří osnovu výkladu a
vyhledává hlavní informace

 charakteristika
literárních postav
 subjektivně zabarvený popis
líčení - osnova
 výklad
výběr vhodných jazykových
prostředků

 tvoří souvislý výtah, osnovu,
výpisky

 výtah

 vyhledává typické znaky úvahy,
shromáždí hodnotící prostředky
a obrazná vyjádření, vytváří
otázky k danému problému

 úvaha
vlastních zkušenosti, názory,
postoje

 poznává slohové útvary a
postupy

 shrnutí o slohu
slohové útvary, postupy

Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
kreativita
- cvičení pro rozvoj základních
rysů kreativity (pružnosti
nápadů, originality, schopnosti
vidět věci jinak, citlivosti,
schopnosti "dotahovat" nápady
do reality)
sociální rozvoj
komunikace
- specifické komunikační
dovednosti
- dialog
- komunikace v různých
situacích

 uvádí základní literární směry a
jejich významné představitele v
české a světové literatuře
 uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje strukturu
a jazyk literárního díla a vlastními
slovy interpretuje smysl díla
 rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
 rozpoznává základní rysy
výrazného individuálního stylu
autora
 porovnává různá ztvárnění téhož
námětu v literárním, dramatickém
i filmovém zpracování
 formuluje ústně i písemně dojmy
ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké
dílo
 vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích

Literární výchova
 poznává představitele
vybraných vývojových období
české i světové literatury a
jejich dílo
 volně reprodukuje přečtený
nebo slyšený text, popíše jeho
strukturu, vyhledává hlavní i
vedlejší postavy, určuje
prostředky uměleckého
vyjádření
 charakterizuje základní literární
druhy a žánry, poznává jejich
výrazné představitele
 vyhledává výrazové prostředky
významných autorů
 hledá rozdíly v různém
ztvárnění námětu díla
 hodnotí poznatky z četby a
kulturních akcí, popisuje své
dojmy
 seznamuje se s doplňujícími
informacemi

 vybraná vývojová období
české i světové literatury a
jejich představitelé
 tvořivé činnosti s literárním
textem
 ukázky z české i světové
prózy, poezie, dramatu
 struktura a jazyk literárního
díla
 různá ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i
filmovém zpracování
 návštěva kulturních akcí,
filmových představení, vlastní
četba
 orientace v knihovně, práce
s encyklopediemi, slovníky,
internetem

Multikulturní výchova
kulturní diferenciace
- jedinečnost každého člověka a
jeho individuální zvláštnosti

