
1. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém projevu v souladu s komunikační 
situací
ŠV - vysvětlí pojem jazyk a řeč
ŠV - objasní vztah češtiny a slovanských jazyků
ŠV - vysvětlí vztah spisovné, hovorové a obecné češtiny
ŠV - rozliší pojem slang a argot
ŠV - posoudí význam slangu v každodenní komunikaci

Obecné poučení o jazyku a řeči OSV-3

OV - v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti 
a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky 
řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění 
přízvuků a pauz, správné frázování)
ŠV - objasní základní pojmy z fonetiky a fonologie, vysvětlí 
jejich praktické využití
ŠV - prokáže praktickou znalost zásad spisovné výslovnosti
ŠV - spisovně vyslovuje česká a bežně užívaná cizí slova

Zvuková stránka jazyka OSV-3

OV - při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny 
a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i současné vývojové 
tendence
ŠV - vysvětlí pojem písmo, objasní jeho vznik, vývoj a druhy
ŠV - objasní základní principy českého pravopisu
ŠV - charakterizuje základní etapy vývoje českého pravopisu

Grafická stránka jazyka 

OV - v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s 
oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá 
možností grafického členění textu
ŠV - na samostatných písemných projevech prokáže znalost 
zásad českého pravopisu
ŠV - zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
ŠV - využívá znalostí jazykové normy a kodifikace
ŠV - respektuje zásady jazykové kultury

Grafická stránka jazyka 
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OV - efektivně a samostatně využívá různých informačních 
zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet)
ŠV - samostatně pracuje s PČP, SSČ a dalšími slovníky a 
příručkami

Grafická stránka jazyka 

OV - v mluveném i psaném projevu vhodně využívá 
slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny
ŠV - posoudí funkčnost užitých jazykových prostředků
ŠV - respektuje slohotvorné činitele

Nauka o slohu - text a styl, slohotvorní činitelé objektivní 
a subjektivní, slohová charakteristika výrazových 
prostředků, mluvenost a psanost

ŠV - rozliší jednotlivé funkční styly, slohové postupy a slohové 
útvary
ŠV - rozezná odborný, umělecký, publicistický, administrativní, 
prostěsdělovací a řečnický styl textu

Obecné poučení o funkčních stylech a jejich realizaci v 
textech

ŠV - prokáže zvládnutí slohových útvarů prostěsdělovacího 
stylu - napíše zprávu, oznámení, pozvánku, SMS, dopis 
formální a neformální
ŠV - zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu

Prostěsdělovací styl OSV-3

ŠV - vytvoří slohové útvary administrativního stylu v náležité 
jazykové formě a grafické podobě (úřední dopis, e-mail)

Administrativní styl

ŠV - vytvoří text s estetickým účinkem (líčení, charakteristika, 
umělecké vypravování)
ŠV - využije znalostí základních znaků funkčních stylů, 
slohových postupů a útvarů

Umělecký styl

ŠV - rozliší řeč přímou, nepřímou, nevlastní přímou a 
polopřímou
ŠV - identifikuje vnitrotextové a mimotextové subjekty (autor, 
čtenář, vypravěč, postavy, lyrický hrdina)

Monolog a dialog OSV-3
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