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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 slovní druhy v základním  tvaru( mimo 3. a 6. ) 
-vyhledává slova příbuzná a jiný tvar slova 
-píše správně a odůvodňuje - i/y po obojetných souhl.    
                                              - velká písmena  v místních             
pojmenováních    
-spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spoj. výrazy 
-vyhledává zákl. sklad. dvojice 
-rozlišuje slova spis. a nesp. 
                                               
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 

-slova jednoznačná, mnohoznačná, 
antonyma, synonyma, homonyma, 
 kořen slov 
-slovní druhy 
-věta jednoduchá , souvětí 

      OSV-1,7,8- mezilidské 
vztahy, komunikace 

      

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
-pracuje tvořivě s literárním textem 
 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

žák  

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

-přednes vhodných textů 
-reprodukce a dramatizace 
-divadelní představení, herec 
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říkanky a dětské básně  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a 

ilustrací - při poslechu pohádek a krátkých příběhů 

udržuje pozornost 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
-respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
-pečlivě vyslovuje, správně dýchá, volí tempo řeči, volí 
vhodné verbální prostředky 
-píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 
  

-zdvořilé naslouchání, vyjádření kontaktu 
s partnerem 
-pozdrav, oslovení, omluva 
-čitelný pravopis - krátká zpráva, pozdrav, 
popis 
-vhodná komunikace podle situace 

                  

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 

    

 
 


