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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 1. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Rozlišuje hlásku a písmeno z hlediska 
potřeb čtení a psaní 
 
Poznává písmena abecedy 
Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

Hlásky a písmena 
Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 
samohlásek, souhlásek  
Písmena malá, velká, tiskací, psací 
Délka samohlásek 

 

 

Člení slova na hlásky 
Rozlišuje slabiku, slovo, větu               
z hlediska potřeb čtení a psaní  
 

 
Slabika, slovo, věta 
Slova a pojmy 
 

 

 

Poznává interpunkční znaménka ve větě 
 

 

Tečka, čárka, otazník, vykřičník, 
uvozovky, dvojtečka 
 

 

 

Rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu hlásek, slabiky, slova, věty 
 

Zvuková a grafická podoba hlásek, 
slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny 
 

 

 
 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

Určuje polohu hlásek a písmen ve 
slovech 

Zraková a sluchová cvičení 
 

 
 

V krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné tempo 
řeči 

Uvědomělé čtení, správné návyky při 
čtení, hlasité a tiché čtení 

 

 

Dodržuje základy techniky mluveného 
projevu 

Rozvoj znělého hlasu, artikulování, 
srozumitelného mluvení, správné dýchání 

 

 

Na základě vlastních zážitků tvoří 
krátký mluvený projev 
Pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 

Porozumění textu, řeči 
 
Mluvený projev 
 

 

Osvojuje si základní formy 
společenského styku 

Pozdrav, oslovení, prosba, omluva 
 
OSV - Mezilidské vztahy 
 

Píše správné tvary psacích písmen  
a číslic, kontroluje vlastní písemný 
projev 

Tvary písmen, číslic, interpunkce, 
znaménka  

 

 

Osvojuje si základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 

Hygienické návyky - správné sezení, 
držení psacího náčiní, hygiena zraku 

 
 

Převádí slova a věty z podoby 
mluvené do psané 

 

Písemný projev, diktát, autodiktát 
 

 

Spojuje písmena, slabiky a slova ve 
správném pořadí 

Správné pořadí písmen ve slově, 
úplnost slova 

 

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Vyjadřuje pocity z poslechu ukázek Poslech literárních textů  
 

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty 
přiměřené věku 
 

Rozpočitadlo, říkanka, hádanka, krátká 
báseň 
Přednes vhodných literárních textů 

 

 

Poznává některé dětské časopisy, 
knihy 

 

Časopis a kniha VDO – Občanská 
společnost a škola 

 

Pojmenuje postavy pohádky a jejich 
vlastnosti 

 

Pohádkové postavy, vlastnosti postav 
 

 

 


