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Žák 

• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Čtení (technika čtení, znalost orientačních prvků 
v textu, čtení jako zdroj informací, klíčová slova) 

Naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu 
s partnerem, soustředěné, aktivní - zaznamenat 
slyšené, reagovat otázkami) 

MEGS 1/4 - život dětí v jiných zemích, život 
Evropanů 

MEGS 1/5 - lidová slovesnost 

MEGS 2/7 - život Evropanů a styl života 

OSV 1/3 - dovednost pro učení a studium 

• vede správně dialog, telefonický rozhovor 

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 
a vhodně ji užívá podle komunikační situace 

Mluvený projev (technika mluveného projevu), 
komunikační pravidla, komunikační žánry: omluva, 
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování 

Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení 
a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 
a posluchače, zdvořilé vystupování) 

MuV 2/6 - uplatňování principu slušného chování 

OSV 6/1 - péče o dobré vztahy 

OSV 7/4 - komunikační dovednosti, asertivita 

• píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

Písemný projev (základní hygienické návyky, 

technika psaní) 

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, 
pozvánka, dopis, popis; vypravování 

MEGS 1/1 - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 

MuV 1/1 - jedinečnost člověka a jeho individuální 
zvláštnosti 

MeV 6/1 - výběr a uplatnění výrazových prostředků 

MeV 6/2 - školní časopis 

• porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Slovní zásoba - význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma 

 

• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

Tvoření slov; stavba slova (kořen, část předponová 
a příponová, koncovka) 
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• určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve 
svém mluveném projevu 

Tvarosloví - slovní druhy 

Podstatná jména – pád, číslo, rod a vzor 

Slovesa – osoba, číslo, čas, neurčitek, zvratné 
sloveso 

 

• vyhledává základní skladební dvojici ve větě 
jednoduché odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

Skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice 

 

• píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

Pravopis - lexikální, základy morfologického 
(koncovky podstatných jmen) a syntaktického 
(shoda přísudku s holým podmětem) pravopisu 

 

• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Poslech literárních textů, zážitkové čtení 
a naslouchání 

 

• volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 

Tvořivé činnosti s literárním textem - přednes 
literárních textů, volná reprodukce, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 

OSV 7/3 - dovednosti pro verbální i neverbální 
sdělování 

VV - ilustrace dětských knih 

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů 

• při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá základní literární pojmy 

Základní literární pojmy - báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 

 

 


