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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 5.

 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
Rozlišuje ve slově kořen, předponu, 
příponu a koncovku 

Stavba slova 
 

Seznamuje se s pravopisem odvozených 
slov  
 

Zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, vz-, 
předložky s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, 
mě/mně 

 

Odůvodňuje psaní i/y po obojetných 
souhláskách uvnitř slov, využívá Pravidel 
českého pravopisu, slovníků 

Vyjmenovaná slova, hledání a dotváření 
slov příbuzných, kontrola pravopisných 
chyb 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
 

Rozlišuje slovní druhy plnovýznamových slov Slovní druhy a jejich třídění  

Určuje rod, životnost, číslo, pád a vzor  
 

Mluvnické kategorie podstatných jmen, 
vzor předseda, soudce 

 

Seznamuje se s druhy přídavných jmen, 
skloňuje je 

Druhy přídavných jmen, psaní koncovek 
podle vzoru mladý a jarní 

 

Poznává základní druhy zájmen  
a číslovek, vyhledává v textu 

Druhy zájmen, tvary zájmena já, druhy 
číslovek, psaní tečky za řadovými číslovkami 

 

Určuje osobu, číslo, čas a způsob 
 

Mluvnické kategorie sloves,  podmiňovací způsob  

Slovesa časuje ve všech časech 
v oznamovacím způsobu, využívá 
syntaktických pravidel pro psaní koncovek 

Časování sloves, 
shoda přísudku s podmětem 
 

 

 

Ve větě  vyhledává  základní  skladební  dvojice 
 

Základní skladební dvojice 
 

 

Poznává základní větné členy Podmět, přísudek a jejich různé druhy  
V textu odlišuje větu jednoduchou  
a souvětí 

Věta jednoduchá a souvětí, jednoduché 
větné vzorce 

 

Seznamuje se se spojovacími výrazy ve 
větách, uplatňuje základní pravidla 
syntaktického pravopisu 

Spojovací výrazy - spojky, vztažná 
zájmena a příslovce, interpunkce  
v souvětí 

 

Vyhledává přímou řeč, upravuje přímou 
řeč na nepřímou a naopak 

Přímá a nepřímá řeč, uvozovací věta, 
interpunkce v přímé řeči 

 

 
 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

Čte přiměřeně rychle a plynule 
 

Uvědomělé čtení s porozuměním, tiché 
čtení, čtení naukových textů 

 

Rozlišuje podstatné a okrajové informace 
Reprodukce textu, vyhledávání 
podstatných informací, klíčová slova 

 

Posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého textu 

Orientace v textu 
 

 

Seznamuje se se základními pravidly 
mluveného projevu z pohledu mluvčího i 
posluchače 

Praktické naslouchání, pravidla ústní 
komunikace, dialog, mimojazykové 
prostředky řeči 

 

Rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě 

Porovnávání různých názorů, tolerance MeV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, 
Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Rozlišuje spisovnost a nespisovnost 
jazyka, vhodně zařazuje do komunikace 

Spisovná a nespisovná výslovnost 
 

 

Snaží se o úhledný, čitelný a přehledný text Technika psaní, členění na odstavce  
Používá základní žánry písemného projevu Dopis, pozvánka, oznámení  
Vyplňuje jednoduché tiskopisy Jednoduché tiskopisy - poštovní poukázka, 

podací lístek, přihláška, dotazník 
 

Sestavuje osnovu vyprávění, vytváří krátký 
mluvený nebo písemný projev 
s dodržováním časové posloupnosti 

Vypravování, popis, sestavování osnovy 
 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Hovoří souvisle o přečteném textu, 
zaznamenává své dojmy z četby 

Zážitkové čtení a naslouchání  
 

Vytváří vlastní literární text na dané téma, 
verše, rýmy 

Tvořivé činnosti s literárním textem, volná 
reprodukce, dramatizace 

OSV - Kreativita 

Rozlišuje různé typy uměleckých  
a neuměleckých textů, orientuje se v nabídce 
dětské literatury 

Druhy a žánry dětské literatury, literatura 
věcná a umělecká 

 

Při jednoduchém rozboru textu používá 
elementární literární pojmy 

Literární pojmy - bajka, povídka, divadelní 
představení, režisér, verš, rým, přirovnání 

 

 


