5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné
vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se
vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk1.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro
kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje
žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného
vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních
situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární
výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu
různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného
a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují
i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody
a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku
vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném
díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní
čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají
k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové
orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické
výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ
a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
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Další cizí jazyk je dood roku 2011/2012/2013 vymezen jako doplňujícísoučást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Nadále je zařazen jako volitelný vzdělávací obor s disponibilní časovou dotací 6 hodin na 2. stupni. Znamená
to, že škola musí . Škola má povinnost jej nabídnout všem žákům nabídnout nejpozději od 8. ročníku. – od školního roku
2014/2015 pak nejpozději od 7. ročníku. Vzhledem k posunu začátku výuky Dalšího cizího jazyka od 7. ročníku,
doporučuje MŠMT školám nabízet Další cizí jazyk od 7. ročníku již po dobu dvouletého přechodného období (tj. ve
formě volitelného předmětu. Vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboruškolních letech 2012/2013 a 2013/2014).
Pro Další cizí jazyk je vymezenvymezena disponibilní časová dotace v kapitole 5.10rozsahu minimálně 6 hodin.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky
pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka.
Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje
k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)2.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce
mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane
předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:

chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání

rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství

vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání
a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace

samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými
a literárními prameny i s texty různého zaměření

získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku
prosazení sebe sama

individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,
k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
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Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným
jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají
(např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovatKomunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. UmíPopíše jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představitPředstavit sebe a ostatní a klástklade jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné
otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchýmJednoduchým způsobem domluvitse domluví, mluví-li partner pomalu a
jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

5.1.2 CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI, JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
žák
 rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně
 zopakuje a vyslovuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
 pochopí téma jednoduchého krátkého textu psaného i mluveného s vizuální oporou
 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
 pojmenuje ústně i písemně některé osoby, zvířata, věci a činnosti každodenního života; opíše
jednoduchý text
Očekávané výstupy – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností
 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají
se známých témat
 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a týká
se známých témat
MLUVENÍ
žák
 pozdraví a rozloučí se, omluví se, požádá o informaci v jednoduchém rozhovoru
 sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, rodině, škole a volném čase
 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí jednoduchým nápisům z běžného života a krátkému jednoduchému textu, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám v krátkých textech, které se vztahují k rodině,
škole, volnému času a dalším běžným tématům
PSANÍ
žák
 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech
a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
Učivo společné pro všechny jazyky:

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných tematických okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce s překladovým slovníkem









typy textů (jednoduché a přehledné) – báseň, říkanka, píseň, blahopřání, e-mail, formulář,
instrukce, jídelní lístek, komiks, leták, nápis, návod, omluva, plakát, pohádka, příběh,
pohlednice, popis, rozvrh hodin, SMS zpráva
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného
repertoáru, při toleranci elementárních chyb, které by neměly narušovat smysl sdělení
a porozumění
mluvnice pro konkrétní jazyky:
Anglický jazyk - slovosled věty oznamovací – kladné (I have got a dog.) i záporné (I have not
/haven’t/ got a dog.), tázací - zjišťovací (Have you got a dog?) i doplňovací (When is our
English lesson?) a rozkazovací – kladné (Go!) i záporné (Don’t go!); souvětí souřadné
se spojkami and, but a or; časování sloves to be a to have v přítomném čase; modální slovesa:
can, can’t a must (přítomný čas); plnovýznamová slovesa v přítomném čase prostém
a průběhovém; vazba there is/there are; člen neurčitý; množné číslo podstatných jmen;
přivlastňovací pád; zájmena: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací; tázací příslovce: when,
where, how, why; číslovky základní: 0 – 100; základní předložky místa a času: at, behind, in,
on, over, …; spojky: and, but, or
Německý jazyk - slovosled ve větě oznamovací (Ich habe einen Hund.), tázací (Wo wohnst du?
Bist du müde?), rozkazovací (Komm her!); souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder (Mein
Bruder geht ins Kino, aber ich bleibe zu Hause.); rámcová konstrukce Ich kann nicht
schwimmen.; Ich habe lange geschlafen.; Wann stehst du am Sonntag auf?; časování sloves
v přítomném čase; modální slovesa mögen, müssen, können, wollen; pomocná slovesa: haben a
sein; slovesa s odlučitelnou předponou: einkaufen, zumachen, aufstehen,…; rozkazovací způsob
pravidelných a vybraných nepravidelných sloves (Komm!, Entschuldigen Sie!); préteritum
pomocných sloves: haben a sein a modálních sloves: müssen, können, wollen; perfektum
slabých sloves: machen, spielen atd. a vybraných frekventovaných silných sloves: gehen,
fahren, sprechen, schlafen, nehmen, essen, trinken, kommen, schreiben, lesen,…; tvoření
záporu: nein, nicht, kein; rod podstatných jmen a používání členu; množné číslo vybraných
podstatných jmen; skloňování podstatných jmen v 1. a 4. pádu (Das Buch liegt hier. Hast du
einen Bruder?), 3. pád pouze ve vazbách (mit dem Zug, bei dir, zum Bahnhof, in der
Tschechischen Republik, zur Schule…; přídavné jméno v přísudku (Das Haus ist klein.); osobní
zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4. pádu (Ich wohne in Prag. Ich sehe ihn nicht.
atd.), osobní zájmena ve 3. pádu pouze ve vazbách (Wie geht es dir?); přivlastňovací zájmena
v 1. a 4. pádu (Das ist mein Freund.); neosobní zájmeno es v pevných vazbách (Wie geht es dir?
Es regnet.); neurčitá zájmena (viele, nichts, etwas …); tázací zájmena (wer, was, wie viel …);
číslovky základní (0 - 100); předložky (např. an, auf, in, vor, um, nach, …); spojky „und“,
„oder“, „aber“
Francouzský jazyk - blízká budoucnost; členy určité, neurčité a dělivé; impersonální forma il
pro vyjádření počasí; oznamovací způsob některých sloves 1. třídy: habiter, travailler, parler,
s´appeler atd.; oznamovací způsob základních sloves: être, avoir, faire, prendre, aller, venir;
kladný rozkazovací způsob sloves 1. třídy: venir, aller; podmiňovací způsob slovesa vouloir;
minulý čas složený: le passé composé s pomocným slovesem avoir; nesamostatná
přivlastňovací zájmena: mon/ton/son, ma/ta/sa, mes/tes/ses atd.; nesamostatná ukazovací
zájmena: ce, cet, cette ces; nesamostatná osobní zájmena ve funkci podmětu: je, tu, il, elle, on,
nous, vous, ils, elles; samostatná osobní zájmena: moi, toi atd.; prezentativy c’est, voilà;
předložka en, à + datum, měsíc, roční období, rok; příslovce vyjadřující časové údaje:
aujourd’hui, maintenant, demain atd.; shoda čísla (jednotné, množné) a rodu (ženský, mužský);
tázací věty pomocí est-ce que, inverze, intonace, dále také výrazy qu’est-ce que, où, quand,
combien, quel; tázací zájmena samostatná a nesamostatná: qui, que, quoi / quel, quelle, quels,
quelles atd.; umístění a shoda přídavných jmen: národnost, grand, petit atd.; vyjádření místa
pomocí předložek: en/au + pays, à + ville / pomocí il y a; vyjádření množství: un peu (de),

beaucoup (de), pas de; základní spojky: et/ou/alors/mais; zápor pomocí ne pas; číslovky
základní (0 - 100)
2. stupeň
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí informacím v krátkých a jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká
běžného života
MLUVENÍ
žák
 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních
situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole a volném čase
 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí běžným nápisům a orientačním pokynům
 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
PSANÍ
žák
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché texty o své rodině, škole a volném čase
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo společné pro všechny jazyky:

zvuková a grafická stránka jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk,
intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující
se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce s překladovým
slovníkem

typy textů (jednoduché) – dopis, e-mail, formulář, dotazník, jídelní lístek, komiks, kuchařský
recept, nápis, návod, jízdní řád, oznámení, píseň, plakát, pohlednice, popis, pozvánka, příběh,
reklama, televizní program, vzkaz, zpráva

tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví,
pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její
problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných
jazykových oblastí

mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka,
přičemž se připouštějí i takové elementární chyby, které nebrání v komunikaci

mluvnice pro konkrétní jazyky:
Anglický jazyk - věty vedlejší předmětné uvozené spojkou that; podmínková souvětí se
strukturou If + přítomný čas (If you come, I will be happy.); věty vedlejší vztažné se zájmeny
who, which a that; věty vedlejší příslovečné časové uvozené spojkou when (When the film is
over, we will go out.); věty uvozené spojkami because a so; pořadí přídavných jmen
v přívlastku před podstatným jménem; množné číslo podstatných jmen – nepravidelnosti

tvoření; počitatelnost/nepočitatelnost podstatných jmen (včetně použití s tázacími příslovci how
many a how much); člen určitý a neurčitý; stupňování přídavných jmen; zájmena vztažná
a neurčitá – složeniny; číslovky základní:101 a více; číslovky řadové; přítomný čas prostý
a průběhový; minulý čas prostý a průběhový; minulé tvary častých nepravidelných sloves;
předpřítomný čas (neprůběhový tvar); modální slovesa should a could, vazba have to; vazba
going to; vyjadřování budoucnosti pomocí will a přítomného času průběhového; tvoření
příslovcí; předložky místa a času; spojky because, if, so, that, when
Německý jazyk - věty vedlejší uvozené spojkou dass, weil, wenn, wie (Ich freue mich, dass du
gekommen bist. Ich komme nicht, weil ich noch lernen muss. Ich helfe dir, wenn du willst. Ich
weiß nicht, wie man das macht.); věty vztažné (Das Buch, das du mir gegeben hast, ist sehr
interessant.); další způsobová slovesa: dürfen, sollen; pomocné sloveso werden – zejména pro
vyjádření budoucího času (Er wird noch kommen.); slovesa s odlučitelnou předponou
v rozkazovacím způsobu (Mach das Fenster zu!); perfektum dalších frekventovaných silných
sloves; préteritum pomocných a způsobových sloves; konjunktiv II ve vazbách (Ich hätte jetzt
Zeit.); 3. pád podstatných jmen a zájmen osobních a přivlastňovacích; skloňování přídavných
jmen v přívlastku (1., 3. a 4. pád); stupňování přídavných jmen a příslovcí; předložky se
3. pádem, 4. pádem, 3. a 4. pádem; neurčitá zájmena: einer, man, keiner, jemand, alles, viele,
etwas, jeder; tázací zájmena: welcher, was für ein; vztažná zájmena; spojky dass, weil, wenn,
wie, deshalb
Francouzský jazyk - blízká budoucnost a jednoduchý budoucí čas; blízká minulost: venir de;
neosobní obraty: Il faut + infinitif, ça me plaît…; passé composé: minulý dokonavý čas
a příčestí minulá bez hlubších znalostí shod; imparfait: minulý nedokonavý čas il était, il y
avait, il faisait atd.; spojovací výrazy a logická návaznost: mais, parce que, puis, d’abord,
après, ensuite atd.; neurčitá zájmena: tout, toute, tous, toutes; použití zájmena on ve významu
nous, ils, quelqu’un; oznamovací způsob přítomného času: slovesa vyjadřující stav être,
sembler, devenir atd.; přídavná jména: shoda a umístění ve větě; příslovce très, trop; probíhající
přítomnost: être en train de; číslovky základní (101 a více); řadové číslovky k vyjádření směru
cesty: deuxième rue à gauche atd.; rozkaz a zákaz (instrukce a pokyny); slovesa 1., 2. a 3. třídy;
slovesa vouloir, pouvoir, devoir + infinitif; tázací zájmena samostatná a nesamostatná: lequel,
laquelle atd.; ukazovací zájmena: celui-ci, celle-là atd.; určení času: quand, pendant, depuis, il y
a; věta zvolací uvozená Quel…!; vyjádření množství un kilo de, une bouteille de atd.; srovnání:
moins de, plus que, autant de…que, le plus…; vztažná zájmena samostatná: le mien, le tien atd.;
předmět přímý a nepřímý: slovesa s nepřímou vazbou např. parler, téléphoner, demander
à qqun; zájmena qui, que uvádějící vedlejší větu; zájmeno en vyjadřující množství; zájmeno y
vyjadřující místo; záporné věty s ne pas / ne jamais / ne rien / ne personne; zvratná slovesa se
lever, s’habiller, se laver / se voir, se regarder, se rencontrer atd.; slovesa venir, aller, mettre,
savoir, voir, prendre atd. vyjadřující každodenní činnosti; podmiňovací způsob (zdvořilostní
použití); podmínka Si + přítomný čas

5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
 rozumí slovům a jednoduchým větám v promluvě, která je pronášena pomalu a zřetelně a týká
se známých témat
 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních

témat
MLUVENÍ
žák
 pozdraví a rozloučí se, omluví se, požádá o informaci v jednoduchém rozhovoru
 sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, rodině, škole a volném čase
 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá
v něm požadovanou informaci
PSANÍ
žák
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché texty o své rodině, škole a volném čase
 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo společné pro všechny jazyky:

zvuková a grafická stránka jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných tematických okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce s překladovým slovníkem

typy textů – (jednoduché) – báseň, říkanka, píseň, blahopřání, e-mail, formulář, instrukce,
jídelní lístek, komiks, leták, nápis, návod, omluva, plakát, pohádka, příběh, pohlednice, popis,
rozvrh hodin, SMS zpráva

tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, při toleranci elementárních chyb, které
by neměly narušovat smysl sdělení a porozumění

mluvnice pro konkrétní jazyky:
Anglický jazyk - slovosled věty oznamovací – kladné (I have got a dog.) i záporné (I have not
/haven’t/ got a dog.), tázací - zjišťovací (Have you got a dog?) i doplňovací (When is our
English lesson?) a rozkazovací – kladné (Go!) i záporné (Don’t go!); souvětí souřadné
se spojkami and, but, or a so; souvětí podřadné se spojkou because; časování sloves to be a to
have v přítomném a minulém čase; modální slovesa can, can’t, must, mustn’t (přítomný čas);
plnovýznamová slovesa v přítomném čase prostém a průběhovém; přítomný čas průběhový pro
vyjádření budoucnosti; plnovýznamová slovesa v minulém čase prostém (pasivní osvojení);
minulé tvary nejčastějších nepravidelných sloves (pasivní osvojení); vazba there is/there are;
člen určitý a neurčitý; množné číslo podstatných jmen; přivlastňovací pád; zájmena osobní,
přivlastňovací, ukazovací, tázací a neurčitá: some, any; tázací příslovce when, where, how, why;
číslovky základní: 0 – 1000; číslovky řadové; základní předložky místa a času: at, behind, in,
on, over, to, …; spojky: and, because, but, or, so
Německý jazyk – slovosled ve větě oznamovací (Ich habe einen Hund.), tázací (Wo wohnst du?
Bist du müde?), rozkazovací (Komm her!); souvětí souřadné se spojkami und, aber, oder (Mein
Bruder geht ins Kino, aber ich bleibe zu Hause.); rámcová konstrukce (Ich kann nicht
schwimmen.; Ich habe lange geschlafen.; Wann stehst du am Sonntag auf?); časování sloves
v přítomném čase; modální slovesa mögen, müssen, können, wollen; pomocná slovesa haben

a sein; slovesa s odlučitelnou předponou (např. einkaufen, zumachen, aufstehen); rozkazovací
způsob pravidelných a vybraných nepravidelných sloves (Komm!, Entschuldigen Sie!);
préteritum pomocných sloves: haben a sein a modálních sloves: müssen, können, wollen;
perfektum slabých sloves: machen, spielen, ... a vybraných frekventovaných silných sloves
gehen, fahren, sprechen, schlafen, nehmen, essen, trinken, kommen, schreiben, lesen,…; tvoření
záporu nein, nicht, kein; rod podstatných jmen a používání členu; množné číslo vybraných
podstatných jmen; skloňování podstatných jmen v 1. a 4. pádu (Das Buch liegt hier. Hast du
einen Bruder?), 3. pád pouze ve vazbách (mit dem Zug, bei dir, zum Bahnhof, in der
Tschechischen Republik, zur Schule,…); přídavné jméno v přísudku (Das Haus ist klein.);
osobní zájmena, skloňování osobních zájmen v 1. a 4. pádu (Ich wohne in Prag. Ich sehe ihn
nicht. atd.), osobní zájmena ve 3. pádu pouze ve vazbách (Wie geht es dir?); přivlastňovací
zájmena v 1. a 4. pádu (Das ist mein Freund.); neosobní zájmeno es v pevných vazbách (Wie
geht es dir? Es regnet.); neurčitá zájmena: viele, nichts, etwas …; tázací zájmena: wer, was, wie
viel …; číslovky základní: 0 - 100; předložky: an, auf, in, vor, um, nach; spojky: und, oder,
aber
Francouzský jazyk – blízká budoucnost; členy určité, neurčité a dělivé; impersonální forma il
pro vyjádření počasí; oznamovací způsob některých sloves 1. třídy: habiter, travailler, parler,
s’appeler atd.; oznamovací způsob základních sloves: être, avoir, faire, prendre, aller, venir;
kladný rozkazovací způsob sloves 1. třídy: venir, aller; podmiňovací způsob slovesa vouloir;
minulý čas složený: le passé composé s pomocným slovesem avoir; nesamostatná
přivlastňovací zájmena: mon/ton/son, ma/ta/sa, mes/tes/ses atd.; nesamostatná ukazovací
zájmena: ce, cet, cette ces; nesamostatná osobní zájmena ve funkci podmětu: je, tu, il, elle, on,
nous, vous, ils, elles; samostatná osobní zájmena: moi, toi atd.; prezentativy c’est, voilà;
předložka en, à + datum, měsíc, roční období, rok; příslovce vyjadřující časové údaje:
aujourd’hui, maintenant, demain atd.; shoda čísla (jednotné, množné) a rodu (ženský, mužský);
tázací věty pomocí est-ce que, inverze, intonace, dále také výrazy qu’est-ce que, où, quand,
combien, quel; tázací zájmena samostatná a nesamostatná: qui, que, quoi / quel, quelle, quels,
quelles atd.; umístění a shoda přídavných jmen: národnost, grand, petit atd.; vyjádření místa
pomocí předložek: en/au + pays, à + ville / pomocí il y a; vyjádření množství: un peu (de),
beaucoup (de), pas de; základní spojky: et/ou/alors/mais; zápor pomocí ne pas; číslovky
základní: 0 - 100

