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Vzdělávací obsah předmětu 
Očekávané výstupy 

Žák podle svých možností a schopností … 
Učivo a obsah 

Mezipředmětové 
souvislosti 

Tématické okruhy 
průřezových témat 

Poznámka 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
-rozlišuje zvuk. a graf. podobu slova 
-člení slova na slabiky a hlásky 
-odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a 

velké abecedy  

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich 

délku) a souhlásky  

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky 

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a 

ve vlastních jménech 
 
 

-hláska, slabika, slovo, věta       OSV-1,8- komunikace       

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
-čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché 

říkanky a dětské básně ČJL-3-3-02p reprodukuje 

krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

-základní technika čtení, dýchání, tvoření 
hlasu, výslovnost 
-poslech literárních textů 

VV             
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
-píše správné tvary písmen a číslic 
-správně spojuje písmena i slabiky 
-kontroluje vlastní písemný projev 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty 

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-04p,  

ČJL-3-1-05p,  

ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo 

řeči a pravidelné dýchání  

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním  

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje 

správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, 

sklon a správné tvary písmen  

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané 

podoby  

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve 

slově a jejich úplnost  

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 

-základní technika psaní 
-hygiena psaní 
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