
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 
 

ČESKÝ JAZYK – 5. TŘÍDA 
 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  
ZÁŘÍ  Opakování ze čtvrtého ročníku 

 
 

 Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách, 
koncovky podst. jmen, shoda přísudku s 
podmětem 
 
 

 Technika psaní – tvary písmen, abeceda 
 Formální úprava textu 
 

 
 Praktické čtení 

 
 Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň 
 Literární pojmy: spisovatel, básník, kniha, 

čtenář 

 Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev, formální úprava textu, inzerát, dopis, 
jednoduché tiskopisy). 

 Pravopis- lexikální, koncovka podstatných jmen  
a shoda přísudku s holým podmětem.  
 
 
 
 
 
 
 

 Praktické čtení (technika čtení, plynulé, znalost 
orientačních prvků v textu). 
 

 Základní literární pojmy, literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, 
přirovnání. 

 OSV – rozvoj schopností 
poznání – cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, 
dovedností 
zapamatování, řešení 
problémů, dovednosti pro 
učení a studium 

Žák: 
 
 

 Píše správně i/y po objetných souhláskách, 
přiřazuje podst. jména ke vzorům, osvojuje si 
shodu přísudku s podmětem 
 
 

 Píše podle normy psaní, se správným sklonem 
písma, píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunik. žánry 
 

 Čte plynule a správně, prokáže, že danému textu 
porozuměl na základě otázek nebo plnění úkolů 
 

 Hovoří souvisle o přečteném textu 
 

 

ŘÍJEN  Souhláskové skupiny na styku přepony nebo 
přípony a kořene 

 Stavba slova, 
 Tvoření slov: kořen, část předponová  

a příponová, koncovka 
 

 Základní komunikační pravidla 
 

 Technika psaní: tvary číslic 
 

 Pohádky 

 Pravopis- lexikální, morfologický 
 

 Slovní zásoba a tvoření slov- stavba slova (kořen, 
část předponová a příponová, koncovka) 
 
 

 Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení  
a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího 
posluchače, zdvořilé vystupování). 

 Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev, formální úprava textu. 

 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry; 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka. 

 MeV – vnímání autora 
mediálních sdělení, 
výrazových prostředků 

 Rozliší souhláskovou skupinu na styku předpony 
nebo přípony a kořene slova 

 Rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, 
příponovou a koncovku 
 
 
 
 
 
 

 Čte s porozuměním, vyjadřuje své dojmy, vytvoří 
záznamy, reprodukuje text 

 Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů 

LISTOPAD  Zdvojené souhlásky 
 Přídavná jména odvozená příponou – ský 
 Předpony a předložky s/z 

 
 
 

 Základní komunikační pravidla; pozdrav, 
oslovení, dialog, vypravování 
 
 

 Pravopis- lexikální (koncovka podstatných jmen        
a přídavných jmen ) 
 
 
 
 

 Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, zpráva, 
oznámení, vypravování, dialog na základě 
obrazového materiálu; základní komunikační 
pravidla) oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 

 MeV – kritické čtení  
a vnímání mediálních 
sdělení – pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě, 
hodnotící prvky ve 
sdělení (výběr slov  
a záběrů) 
 

 Rozliší souhláskovou skupinu na styku předpony 
nebo přípony a kořene slova 
 
 
 
 

 Hovoří souvisle o daném tématu, vyjadřuje názory  
a pocity. 
 
 



 
 

 Zpráva, oznámení, inzerát, pozvánka 
 
 
 

 Pohádky, pověsti 
 Recitace 

střídání rolí mluvčího  
a posluchače, zdvořilé vystupování). 

 Žánry písemného projevu: zpráva, oznámení, 
pozvánka, vzkaz, inzerát 
 
 

 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry;       
báseň, pohádka, bajka, povídka., pověst 

 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes     
vhodných literárních textů, volná reprodukce    
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace,    
vlastní výtvarný doprovod. 
 

 
 

 Píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

  Rozpoznává fakta od lživých informací  
a manipulaci. 
 

PROSINEC  Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
 Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách 
 Slovní druhy 
 Skloňování podstatných jmen, pravopis 
 Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor. 

 
 

 Teorie divadla: divadelní představení, herec, 
režisér 

 Dramatizace 
 
 
 
 
 

 Popis předmětu, osnova, odstavec 
 Popis pracovního postupu 
 Vánoční přání, novoročenka 

 

 Pravopis- lexikální 
 Pravopis- lexikální, základy morfologického 

(koncovky podstatných jmen  
 Tvarosloví- slovní druhy, tvary slov. 

 
 

 
 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry: 

spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, herec, režisér;  

 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod 
 

 Žánry písemného projevu, popis, vánoční blahopřání, 
novoročenka 
 

 MeV - rozdíl mezi 
reklamou a zprávou  
a mezi fiktivním  
a faktickým obsahem. 

 Rozliší souhláskovou skupinu na styku předpony 
nebo přípony a kořene slova 

 Píše správně i/y po obojetných souhláskách, 
přiřazuje podst. jména ke vzorům, osvojuje si 
shodu přísudku s podmětem 

 Určuje slovní druhy, nezaměňuje kategorie, 
využívá je v graficky správných tvarech 

 Používá při rozboru literárních textů elementární 
literární pojmy 
 
 
 
 
 
 

 Popisuje, rozšiřuje si slovní zásobu, sestaví osnovu 
a text, člení ho na odstavce 

LEDEN  Skloňování podstatných jmen, pravopis 
 
 
 Skloňování přídavných jmen, pravopis 
 
 
 
 Písemný projev-  popis pracovního postupu, 

děje 
 
 

 Bajky 

 Tvarosloví- tvary slov 
 Pravopis- lexikální, základy morfologického 

(koncovky podstatných jmen a přídavných jmen 
tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku 
s holým podmětem). 

 
 
 Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, oznámení, 
pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché 
tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování. 

 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry; 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka. 

 MeV – interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality – různé 
typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich 
funkce 
 

 Nezaměňuje kategorie, vytváří správné tvary  
v mluveném i psaném projevu 

 Rozlišuje koncovky podst. jmen, přiřazuje podst. 
jména ke vzorům 

  Rozlišuje druhy přídavných jmen, kategorie, 
pravopis  
 

 Popisuje, rozšiřuje si slovní zásobu, sestaví osnovu 
a text, člení ho na odstavce 
 
 
 
 

 Volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 
 

ÚNOR  Skloňování přídavných jmen, pravopis  Tvarosloví - tvary slov  OSV – spolehlivost při  Nezaměňuje kategorie u přídavných jmen,  



 
 Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob 
 Podmět a přísudek 
 Shoda přísudku s holým podmětem 
 
 
 
 
 Popis postavy 
 Bajky 
 

 Pravopis- morfologický (koncovky přídavných jmen 
tvrdých, měkkých a přivlastňovacích) a syntaktického 
(shoda přísudku s holým podmětem). 

 Pravopis- syntaktického (shoda přísudku s holým 
podmětem). 

 Skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice. 

 
 Žánry písemného projevu-, popis,  
 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry; 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka, pověst 

vypracovávání úkolů u  sloves , tvoří správné tvary 
 
 

 Správně píše i/y v přísudku na základě určeného 
podmětu jeho rodu 
 
 
 

 Popisuje, rozšiřuje si slovní zásobu, sestaví osnovu 
a text, člení ho na odstavce 
 

 Volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 

BŘEZEN  Zájmena-druhy, skloňování já, ty, se 
 Číslovky 
 Podmět a přísudek 
 Podmět vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý, 

několikanásobný 
 Shoda podmětu s přísudkem 

 
 

 Zážitkové čtení a naslouchání 
 Recitace 
 Poezie: verš, rým, přirovnání 
 
 
 
 
 
 
 Blahopřání, pohled 
 Dopis, psaní dopisu, adresa, odstavec, mezera 

 Tvarosloví- slovní druhy, tvary  slov 
 
 Skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní 

skladební dvojici.  
 Pravopis syntaktického (shoda přísudku s holým 

podmětem). 
 
 
 Zážitkové čtení a naslouchání.  
 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 

vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 
výtvarný doprovod. 

 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, verš, rým, 
přirovnání. 

 
 Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin 

 
 OSV – komunikace – řeč 

těla, zvuků a slov, řeč 
předmětů a prostředí 
 
 

 Určuje slovní druhy, nezaměňuje kategorie, 
využívá je  
v graficky správných tvarech 

 Ve větě urči základní skladební dvojici 
 U podmětu urči rod, nevyjádřený podmětu dokáže 

určit  
z kontextu 

 Správně píše i/y v přísudku na základě určeného 
podmětu jeho rodu 
 

 
 

 Volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 
 

 
 

 Popisuje, rozšiřuje si slovní zásobu, sestaví osnovu 
a text, člení ho na odstavce 

 Využívá jazyka k dorozumívání jak ve škole, tak  
i v běžném životě 

DUBEN  Podmět a přísudek 
 Hledání podmětu s přísudkem 
 Podmět vyjádřený, nevyjádřený, rozvitý, 

několikanásobný 
 Věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 
 
 Poslech literárních textů 
 Povídky 

 
 Poštovní poukázky 
 Vypravování 

 Skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice. 
 
 
 
 
 
 
 

 Poslech literárních textů. 
 Základní literární pojmy- literární druhy a žánry; 

pohádka, bajka, povídka. 
 Žánry písemného projevu- jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník), vypravování 

 MeV – hodnotící prvky 
ve sdělení (výběr slov a 
záběrů) 

 Ve větě urči základní skladební dvojici 
 U podmětu urči rod, nevyjádřený podmětu dokáže 

určit z kontextu 
 Správně píše i/y v přísudku na základě určeného 

podmětu jeho rodu 
 Odliší větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 

větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodných 
spojovacích výrazů 
 

 Volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 

 Píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační. žánry 

 
KVĚTEN     Shoda  přísudku s podmětem  Skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní  VDO -vědomí vlastní  Ve větě urči základní skladební dvojici 



    Shoda přísudku s několikanásobným               
podmětem 

    Přísudek slovesný 
   Věta jednoduchá a souvětí 

 
 
 
 

 
 Výpis ze slovníků a encyklopedií 
  Věcné naslouchání – zaznamenávání 

informací, výpisky,      zápis 
 Mluvený projev nepřipravený 
 Mluvený projev připravený – referát 
 
 Předpověď počasí 

skladební dvojice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, klíčová slova). 

 Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní- 
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami).. 

 Mluvený projev – komunikační žánry: připravený i 
nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez 
poznámek, referát, diskuse. 

 Sestaví předpověď počasí 

odpovědnosti 
 

 U podmětu urči rod, nevyjádřený podmětu dokáže 
určit z kontextu 

 Správně píše i/y v přísudku na základě určeného 
podmětu jeho rodu 

 Odliší větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 
větu jednoduchou v souvětí, užívá vhodných 
spojovacích výrazů 
 
 

 Vyhledává informace ve slovnících a dalších 
různých textech 

 Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, 
zaznamenává si zajímavé myšlenky 

 vyhledává klíčová slova 
 
 

 Sestaví předpověď počasí 
 

ČERVEN  Věta jednoduchá a souvětí- spojování vět 
v souvětí 

 Řeč přímá a nepřímá 
 Souhrnné opakování 

 Skladba- věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice. 
 

  

 
 


