
Český jazyk a literatura               1. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 rozlišuje zvukovou 

a grafickou podobu slova 

(hláska a písmeno) 

 zvládá výslovnost a psaní 

samohlásek, souhlásek 

i hláskových skupin 

 poznává písmena abecedy 

 pozná větu, rozpoznává 

interpunkční znaménka 

 určuje polohu hlásek 

a písmen ve slovech 

 píše správné tvary písmen 

a číslic 

 

 rozlišuje spisovné 

a nespisovné tvary slov 

 užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 

 

 osvojuje si základní 

hygienické návyky psaní 

 

 

 

 vyjadřuje dojmy 

z poslechu textu 

 vypráví příběh podle 

slyšeného textu 

 seznamuje se se 

základními literárními žánry 

 recituje jednoduché texty 

 pojmenuje postavy 

pohádky a jejich vlastnosti 

 

 vyjadřuje dojmy 

z přečteného textu 

 čte texty přiměřeného 

obsahu a náročnosti 

Jazyková výchova 

 
 

Zvuková stránka jazyka 

Grafická stránka jazyka 

Hlásky a písmena 

Samohlásky 

Písmena malá, velká 

Písmena tiskací a psací 

Tvary písmen, číslic, interpunkce 

 

 

 

 

 

 

 

Spisovná čeština 

 

 

 

 

 

Základní hygienické návyky 

Technika psaní 

Správné sezení 

Držení psacího náčiní 

 

 

 

 

 
Literární výchova 

 

Poslech literárních textů 

Základní literární pojmy – pohádka 

 

 

Uvědomělé čtení, správné návyky 

při čtení 

 

 

 

Praktické čtení 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

a poznávaní 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj 

Psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

Receptivní činnost 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální rozvoj – 

komunikace 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 



 

 

 v krátkých mluvených 

projevech volí přiměřené 

tempo řeči 

 tvoří vlastní krátký 

mluvený projev na základě 

vlastních zážitků 

 reprodukuje příběh 

 domýšlí děj příběhu 

 seřadí ilustrace podle 

dějové posloupnosti, 

vypravuje podle nich příběh 

 

 převádí slova a věty 

z mluvené podoby do psané 

 

 

 

 

 dodržuje základní 

techniky mluveného projevu 

Slohová a komunikační výchova 

 

Zraková a sluchová cvičení 

Mluvený projev 

 

Základní formy společenského 

styku 

(pozdrav, oslovení, prosba, omluva) 

 

Práce s literárním textem (tvořivost) 

 

 

Písemný projev – opis, diktát, 

přepis, autodiktát 

 

 

 

 

Základní zásady mluveného 

projevu – srozumitelnost, 

artikulace, správné dýchání 

 

 

 

 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj 

Kreativita 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

Mezilidské vztahy 

Kooperace 

a kompetice 

 

 


