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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 

51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08 i 86/09) te 
člankom 30. stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novi-
ne«, broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ČEŠKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA ČEŠKOM 

JEZIKU I PISMU (model A)

I.
Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu po mo-

delu A.
Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.
Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 016-01/09-01/00661
Urbroj: 533-16-09-0001
Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ČEŠKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU S NASTAVOM NA ČEŠKOM 
JEZIKU PO MODELU A

ČESKÝ JAZYK – ČEŠKI JEZIK
(4 sata tjedno)

ÚVOD

Název vyučovacího předmětu je český jazyk. 

Učební osnovy jsou určeny pro výuku českého jazyka v základ-
ních školách s výukou v českém jazyce. 

CÍL

Cílem výuky českého jazyka je, aby si žáci osvojili základy 
systému českého spisovného jazyka, ve kterém se budou správně 
ústně a písemně vyjadřovat v různých situacích jazykové komuni-
kace. Seznámí se s  některými díly české literatury, která budou 
umět interpretovat. 

UVOD

Naziv nastavnog predmeta je Češki jezik. Program je namije-
njen osnovnim školama s nastavom na češkom jeziku.

CILJ

Cilj učenja češkog jezika je da učenici svladaju osnovne zako-
nitosti češkoga književnog jezika u kojem će se pravilno usmeno i 
pismeno izražavati u različitim jezično-komunikacijskim situacija-
ma. Usvajanjem i doživljavanjem različitih književnih djela iz knji-
ževnosti češkoga naroda osposobit će se za njihovo razumijevanje 
i tumačenje.

III. TVOŘENÍ SLOV

Slovní zásoba z hlediska stylistického

IV. SKLADBA

Složitější souvětí

Nauka o textu 

Věty kladné a záporné

Věty podle členitosti

Odchylky od pravidelné větné stavby

Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

V. PRAVOPIS 

Lexikální, tvaroslovné, skladební aspekty 

Psaní velkých písmen

III. TVORBA RIJEČI

Rječnik i stil

IV. SINTAKSA

Višestruko složene rečenice

Znanost o tekstu

Jesne i niječne rečenice

Jednostavne i složene rečenice

Odstupanja i posebnosti građe rečenice

Upravni i neupravni govor

V. PRAVOPIS 

Leksički, morfološki, sintaktički 

Pisanje velikih slova
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ÚKOLY
Žáci se mají naučit: 

– výrazně číst, číst tiše, porozumět   přečtenému textu, 

– postupně se seznamovat s gramatikou a pravopisem českého 
spisovného jazyka,

– náležitě používat spisovný jazyk v jeho různých ústních a píse-
mných formách v různých situacích (v roli mluvčího, spolubesed-
níka a čtenáře),

– správně, přesně a přesvědčivě se ústně a písemně vyjadřovat, 
obohacovat si a rozvíjet slovní zásobu, 

– základní pojmy teorie literatury a tak budou podněcováni k sa-
mostatné jazykové a literární tvorbě,

– budou vychováváni pro život a práci v duchu humanismu, vzájemné 
pomoci, solidarity a ostatních pozitivních morálních vlastností, 

– vzájemné existenci v zásadách mírového soužití, kulturních vzta-
hů a spolupráce mezi lidmi. 

Cíl vzdělávacího celku český jazyk:

Žáci: 

– budou se umět orientovat v běžných komunikačních situacích, 

– dokážou rozlišit spisovný jazyk a nářečí, ovládnou jazykové pro-
středky potřebné k úspěšné komunikaci,

– osvojí si normu spisovného jazyka a pravopisu.

Cíl vzdělávacího celku jazykové vyjadřování:

Žáci:

– budou schopni vyjadřovat své zážitky, pocity, myšlenky a ná-
zory, 

– budou schopni zdařile ústně a písemně komunikovat.

Cíl vzdělávacího celku literatura:

Žáci:

– se seznámí s nejhodnotnějšími díly české literatury a pochopí 
jejich obsah, 

– získají potřebu číst, 

– budou schopni samostatně číst a porozumět literárním dílům. 

Cíl vzdělávacího celku sdělovací prostředky: 

Žáci: 

– budou navštěvovat divadelní a fi lmová představení, sledovat ro-
zhlasové pořady, tisk a obrázkové seriály, 

– budou schopni hodnotit fi lmy, televizní a rozhlasové pořady.

ZADAĆE
Za učenike:

– osposobiti ih za izražajno čitanje, čitanje u sebi, logičko i kritičko 
razumijevanje pročitanog teksta

– postupno i sustavno usvojiti gramatiku i pravopis češkog jezika

– osposobiti ih da se uspješno služe književnim jezikom u različitim 
vidovima njegove usmene i pismene uporabe u različitim komuni-
kacijskim situacijama (u ulozi govornika, sugovornika i čitatelja)

– razvijati sposobnost pravilnog, točnog i uvjerljivog usmenog i pisme-
nog izražavanja, bogatiti i razvijati rječnik, jezični i stilski izražaj

– usvojiti osnovne teorijske pojmove iz književne umjetnosti, poti-
cati na samostalno jezično i književno stvaralaštvo

– odgajati za život i rad u duhu humanizma, uzajamnog pomaga-
nja, solidarnosti i drugih pozitivnih moralnih osobina

– odgajati u duhu mira, kulturnih odnosa i suradnje među ljudima.

Zadaće nastavnog područja iz češkog jezika:

Učenici:

– osposobiti učenike za uspješno snalaženje u svakidašnjim govor-
nim situacijama

– razlikovati književni jezik od dijalekta, svladati jezična sredstva 
potrebna za dobru komunikaciju

– usvajati norme književnog jezika i pravopisa.

Zadaće nastavnog područja iz jezičnog izražavanja:

Učenici:

– razvijati sposobnost izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i sta-
jališta

– razvijati uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju.

Zadaće nastavnog područja iz književnosti:

Učenici:

– usvojiti i doživjeti najbolja djela iz češke književnosti

– razvijati potrebu za čitanjem

– osposobiti za samostalno čitanje i razumijevanje književnog dje-
la.

Zadaće nastavnog područja iz medijske kulture:

Učenici:

– usvojiti i doživjeti kazališne predstave, fi lm, radio, tisak, strip

– osposobiti za vrednovanje fi lmskih, televizijskih i radijskih ostva-
renja.

I. ROČNÍK I. RAZRED

POČÁTEČNÍ ČTENÍ A PSANÍ

TÉMATA

1. Příprava k počátečnímu čtení a psaní

Klíčové pojmy: slovo.

Vzdělávací cíl: globální čtení a zapamatování podoby slova, pochopení 
smyslu přečtených skupin slov a vět, vnímání pozice hlásek - na začát-
ku, uvnitř a na konci slova, rozkládání věty na jednotlivá slova.

POČETNO ČITANJE I PISANJE

TEME
1. Priprema za početno čitanje i pisanje
Ključni pojam: riječ.
Obrazovna postignuća: globalno čitanje i zapamćivanje slike rije-
či; globalno čitanje i otkrivanje smisla pročitanih skupova riječi 
i rečenica; primjećivanje glasova na početku, u sredini i na kraju 
riječi; rastavljanje rečenica na riječi.
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2. Osvojení hlásek a písmen

Klíčové pojmy: písmeno, čtení.

Vzdělávací cíl: naučit se písmena (grafémy) a spojovat je s hláska-
mi (fonémy), vytvářet slova spojováním hlásek (zvuková podoba) 
a písmen (psaná podoba), pochopení významu slova.

3. Počáteční čtení

Klíčové pojmy: globální čtení, analyticko-syntetické čtení.

Vzdělávací cíl: globální čtení slov, hlásková analýza a syntéza slov, 
analyticko-syntetické čtení kratších vět a textů.

4. Počáteční psaní tiskacích písmen

Klíčové pojmy: velké a malé tiskací písmeno, psané slovo a věta, 
abeceda tiskacích písmen, hlásková abeceda. 

Vzdělávací cíl: psaní písmen, slov a vět velkými tiskacími písmeny.

5. Počáteční psaní psacích písmen

Klíčové pojmy: velké a malé psací písmeno, abeceda psacích pí-
smen.

Vzdělávací cíl: správné psaní písmen, slov a vět psacími písmeny.

2. Svladavanje glasova i slova

Ključni pojmovi: slovo, čitanje.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje tiskanih slova (grafema) i 
povezivanje s glasom (fonemom); povezivanje glasova i slova u 
cjelovitu riječ; otkrivanje značenja riječi.

3. Početno čitanje

Ključni pojmovi: globalno čitanje, analitičko-sintetičko čitanje.

Obrazovna postignuća: globalno čitanje riječi; glasovna analiza i sin-
teza riječi; analitičko-sintetičko čitanje kraćih rečenica i tekstova.

4. Početno pisanje tiskanih slova 

Ključni pojmovi: veliko i malo tiskano slovo; napisana riječ i re-
čenica; abeceda tiskanih slova; glasovna abeceda.

Obrazovna postignuća: pisanje slova, riječi i rečenica velikim ti-
skanim slovima.

5. Početno pisanje pisanih slova 

Ključni pojmovi: veliko i malo pisano slovo, abeceda pisanih slova.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova, riječi i rečenica 
pisanim slovima.

JAZYK

TÉMATA
1. Hláska, písmeno, slovo

Klíčové pojmy: 

Vzdělávací cíl: pochopit pojmy hláska, písmeno, slovo a naučit 
se je rozlišovat.

2. Výslovnost a psaní hlásek a slabik

Klíčové pojmy: hláska, slabika.

Vzdělávací cíl: správně vyslovovat a zapisovat všechny hlásky ve 
slovech, věnovat pozornost hláskám a písmenům, které se liší od 
hlásek a písmen 

 v chorvatském jazyce - h, ch, ď, ť, ň, ř, y, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
Věnovat pozornost správné  výslovnosti dlouhých samohlásek.

3. Věta

Klíčové pojmy: věta.

Vzdělávací cíl: pochopit pojem věta v komunikačních situacích, 
naučit se samostatně vyslovovat a napsat větu, rozeznat podle 
intonace a interpunkce větu oznamovací, tázací a rozkazovací a 
samostatně je formulovat. 

4. Interpunkce

Klíčové pojmy: konec věty, tečka, otaz-ník, vykřičník.

Vzdělávací cíl: označit konec oznamovací věty tečkou, použít 
otaz ník na konci jednoduché věty tázací a vykřičník na konci 
věty zvolací a rozkazovací. 

5. Velké počáteční písmeno

Klíčové pojmy: velké počáteční písmeno, malé počáteční písme-
no.

Vzdělávací cíl: znalost pravidla o psaní velkého písmena na začát-
ku věty, u vlastních jmen osob a u názvu místa,  kde žák bydlí.

JEZIK

TEME
1. Glas, slovo, riječ

Ključni pojmovi: glas, slovo, riječ.

Obrazovna postignuća: razumjeti i razlikovati pojmove glas, slo-
vo, riječ.

2. Izgovor i pisanje glasova i slogova

Ključni pojam: glas.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i zapisivati sve glasove 
i slogove u riječima, s osobitom pozornošću one koji se razlikuju 
od hrvatskog jezika - h, ch, ď, ť, ň, ř, y, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
i duge samoglasnike.

3. Rečenica

Ključni pojam: rečenica.

Obrazovna postignuća: razumjeti pojam rečenice u komunikacij-
skim situacijama; samostalno izgovarati i napisati rečenicu; pre-
poznati prema intonaciji i interpunkciji izjavnu, upitnu i uskličnu 
rečenicu te ih samostalno upotrebljavati.

4. Interpunkcija

Ključni pojmovi: kraj rečenice, točka, upitnik, uskličnik.

Obrazovna postignuća: označiti kraj izjavne rečenice točkom; 
upotrebljavati upitnik na kraju jednostavne upitne rečenice i 
uskličnik na kraju jednostavne usklične rečenice.

5. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: veliko početno slovo, malo početno slovo.

Obrazovna postignuća: znati da se velikim početnim slovom uvi-
jek piše početna riječ u rečenici i sva imena; primjenjivati pravilo 
o pisanju velikoga početnog slova na početku rečenice, u imeni-
ma i prezimenima ljudi te u imenu mjesta u kojem učenik živi.
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VYJADŘOVÁNÍ

TÉMATA
1. Poslech a mluvení

Klíčové pojmy: poslech, mluvení.

Vzdělávací cíl: naučit se poslouchat mluvčího, samostatně mluvit, 
vnímat  kratší mluvený projev, vnímat a pochopit delší mluvený 
projev (povídku, pohádku, interpretativní čtení literárních textů).

2. Kladení a zodpovídání otázek (rozhovor)

Klíčové pojmy: rozhovor, otázka, odpověď.

Vzdělávací cíl: dodržovat pravidla zdvořilého rozhovoru (komu-
nikování), naučit se formulovat otázku a odpověď.

3. Přiřazování

Klíčové pojmy: přiřazování, asociace.

Vzdělávací cíl: přiřadit k nějakému slovu další na základě daného 
podnětu (slova, kterými označujeme oděv, kterými vyjadřujeme, 
jaký oděv je, slova, která vyjadřují, že slunce hřeje, atd.).

4. Tvoření vět s danými slovy

Klíčové pojmy: slovo, věta.

Vzdělávací cíl: utvořit větu z daných slov.

5. Doplňování vět

Klíčové pojmy: doplňování vět.

Vzdělávací cíl: samostatně doplnit chybějící slovo na různá místa 
ve větě.

6. Vypravování

Klíčové pojmy: vypravování.

Vzdělávací cíl: samostatně vypravovat podle obrázku nebo podle 
obrázkové řady, na základě vlastní zkušenosti nebo představy.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME
1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: slušanje i govorenje.

Obrazovna postignuća: slušati sugovornika; govoriti, primiti kra-
ću poruku; saslušati i primiti dulju poruku (priče, interpretativno 
čitanje književnih tekstova).

2. Postavljanje pitanja i odgovaranje (razgovor)

Ključni pojmovi: razgovor, pitanje, odgovor.

Obrazovna postignuća: poštovati pravila pristojnoga razgovora 
(komuniciranja); znati oblikovati pitanje i odgovor.

3. Stvaranje nizova riječi

Ključni pojam: niz riječi.

Obrazovna postignuća: pridružiti nekoj riječi druge riječi na te-
melju zadanoga poticaja (riječi kojima imenujemo odjeću, koji-
ma naglašavamo kakva je odjeća, riječi kojima možemo reći da 
sunce grije itd.).

4. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi

Ključni pojmovi: niz riječi, rečenica.

Obrazovna postignuća: sastavljati rečenicu od zadanoga niza riječi.

5. Dopunjavanje rečenica

Ključni pojam: dopunjavanje rečenica.

Obrazovna postignuća: dopuniti rečenicu riječju koja nedostaje 
na različitim mjestima u rečenici.

6. Pripovijedanje

Ključni pojam: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: samostalno pripovijedati na osnovi slike 
ili niza slika te vlastitog iskustva ili zamišljanja.

7. Čtení
Klíčové  pojmy: text, čtení.
Vzdělávací cíl: naučit se přečíst a pochopit přečtený  text, číst hlasi-
tě a se správnou intonací větné celky, zdokonalovat se ve čtení.

8. Psaní
Klíčové pojmy: psaní
Vzdělávací cíl: napsat samostatně kratší text.

9. Psaní podle pravidel českého pravopisu
Klíčové pojmy: velké písmeno na začátku věty, tečka, otazník, 
vykřičník, české grafémy, které se liší od soustavy chorvatských 
grafémů.
Vzdělávací cíl: naučit se podle poslechu určit začátek a konec 
věty, psát podle pravopisné kodifi kace, procvičovat psaní českých 
grafémů a výslovnost hlásek, které tato grafémy označují.

LITERATURA

TÉMATA
1. Příběh
Klíčové pojmy: příběh.
Vzdělávací cíl: rozeznat krátký příběh, naučit se odpovědět na 
otázky o jeho obsahu.

7. Čitanje
Ključni pojmovi: tekst, čitanje.
Obrazovna postignuća: čitati i otkriti poruku u pročitanome 
tekstu; čitati glasno s točnom intonacijom izgovornih cjelina i 
rečenice; usavršavati vještinu čitanja.

8. Pisanje
Ključni pojam: pisanje.
Obrazovna postignuća: samostalno oblikovati kraću pisanu poruku.

9. Pisanje - poštovanje pravopisne norme
Ključni pojmovi: veliko slovo na početku rečenice, točka, upitnik, 
uskličnik, češka slova i slogovi.
Obrazovna postignuća: slušanjem određivati rečenične granice i 
pisati ih u skladu s pravopisnom normom; uvježbati pisanje i 
izgovor čeških slova i slogova.

KNJIŽEVNOST

TEME
1. Priča
Ključni pojam: priča.
Obrazovna postignuća: prepoznati kratku priču, stvoriti vezu 
(komunikaciju) s kratkim proznim djelima potaknutu pitanji-
ma; spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke priče stilski i 
sadržajno primjerene učeniku.
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2. Báseň, píseň

Klíčové pojmy: báseň, píseň.

Vzdělávací cíl: naučit se vnímat obsah a vyjádřit zážitek z krátké 
básně (písně) odpovídající stylem i obsahem věku žáka, podle 
formy rozlišovat báseň a prozaický text.

3. Postava, osoba

Klíčové pojmy: postava, osoba.

Vzdělávací cíl: naučit se rozlišovat postavy v příběhu a všímat si 
jejich základních vlastností - dobrý, špatný, hodný, zlý. 

4. Loutková hra

Klíčové pojmy: loutka, loutková hra. 

Vzdělávací cíl: naučit se vnímat krátkou loutkovou hru přiměře-
nou obsahem a stylem věku žáka, rozpoznat dramatický text jako 
určený k představení na jevišti.

5. Obrázková knížka

Klíčové pojmy: obrázková knížka, obrázek, text.

Vzdělávací cíl: naučit se vnímat obsah a formu krátké obrázkové 
knihy odpovídající stylem i obsahem věku žáka, pochopit, čím se 
obrázková knížka liší od ostatních knih.

2. Pjesma

Ključni pojam: pjesma.

Obrazovna postignuća: spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj 
kratke pjesme, stilski i sadržajno primjerene učeniku; po obliku 
razlikovati pjesmu od proznoga teksta.

3. Lik

Ključni pojam: lik.

Obrazovna postignuća: primijetiti i međusobno razlikovati likove 
u priči; zapaziti osnovne etičke osobine: dobar – loš.

4. Lutkarski igrokaz

Ključni pojmovi: lutka, igrokaz. 

Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti kraće igrokaze, stilski 
i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati igrokaz kao tekst na-
mijenjen izvođenju na pozornici.

5. Slikovnica

Ključni pojmovi: slikovnica, slika, tekst.

Obrazovna postignuća: spoznati i doživjeti kratke slikovnice, 
stilski i sadržajno primjerene djetetu; razlikovati slikovnicu od 
drugih knjiga.

KULTURA SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

TÉMATA
1. Animovaný fi lm

Klíčové pojmy: kreslený fi lm, loutkový fi lm.

Vzdělávací cíl: naučit se sledovat krátké loutkové a kreslené fi lmy 
přiměřené stylem a  obsahem dětem, rozlišovat loutkový a kre-
slený fi lm.

2. Loutkové představení

Klíčové pojmy: loutka, loutkové představení.

Vzdělávací cíl: naučit se se soustředit na děj na scéně  a  vyjádřit 
zážitek z krátkého představení odpovídajícího stylem i obsahem 
věku žáka, naučit se vyjmenovat hlavní postavy hry.

3. Knihovna

Klíčové pojmy: školní knihovna, městská knihovna, knihovník.

Vzdělávací cíl: seznámení se školní i místní knihovnou, naučit se 
půjčovat si knihy, dávat na knihy pozor a včas je vracet.

Domácí četba

J. Lada – podle vlastního výběru

F. Hrubín, Dětem

M. Černík, Knížka malých pohádek

F. Halas, Před usnutím

M. Lukešová – podle vlastního výběru

J. V. Sládek, Básně

K. J. Erben, Říkej si a hraj

J. Žáček, Aprílová škola, Pro slepičí kvoč

M. Prachatická, O kočičce, myšičce a červené slepičce

J. Horynová – K. Lovis, Příběhy modrého medvěda

Z. Miler, Krtek

MEDIJSKA KULTURA

TEME
1. Animirani fi lm

Ključni pojmovi: crtani fi lm, lutkarski fi lm.

Obrazovna postignuća: primanje kratkih lutkarskih i crtanih fi l-
mova stilski sadržajno primjerenih djetetu; razlikovati lutkarski 
i crtani fi lm.

2. Lutkarska predstava

Ključni pojmovi: lutka, lutkarska predstava.

Obrazovna postignuća: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti 
glavne likove; oživiti scensku lutku; izvesti kraći ulomak igro-
kaza.

3. Knjižnica

Ključni pojmovi: školska knjižnica, mjesna knjižnica, knjižničar.

Obrazovna postignuća: posjetiti školsku i mjesnu knjižnicu; nau-
čiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige.

Popis lektire: 

J. Lada – podle vlastního výběru

F. Hrubín, Dětem

M. Černík, Knížka malých pohádek

F. Halas, Před usnutím

M. Lukešová – podle vlastního výběru

J. V. Sládek, Básně

K. J. Erben, Říkej si a hraj

J. Žáček, Aprílová škola, Pro slepičí kvoč

M. Prachatická, O kočičce, myšičce a červené slepičce

J. Horynová – K. Lovis, Příběhy modrého medvěda

Z. Miler, Krtek
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Filmy

Krtek

Bob a Bobek 

Příběhy včelích medvídků

Rákosníček

Povídání o pejskovi a kočičce

A je to

Popis fi lmova:

Krtek

Bob a Bobek 

Příběhy včelích medvídků

Rákosníček

Povídání o pejskovi a kočičce

A je to

II. ROČNÍK II. RAZRED

JAZYK

TÉMATA

1. Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta

Klíčové pojmy: hláska, písmeno, slabika, slovo, věta.

Vzdělávací cíl: rozlišovat a používat pojmy hláska, písmeno, sla-
bika, slovo a věta. 

2. Druhy vět

Klíčové pojmy: věta oznamovací, věta tázací, věta rozkazovací, 
věta přací, věta kladná a záporná. 

Vzdělávací cíl: rozlišovat druhy vět. 

3. Abeceda

Klíčové pojmy: abeceda.

Vzdělávací cíl: naučit se abecedu, seznámit se s používáním abe-
cedy v praxi.

4. Rozdělení hlásek

Klíčové pojmy: samohlásky - krátké a dlouhé, dvojhlásky, sou-
hlásky - tvrdé, měkké, obojetné.

Vzdělávací cíl: naučit se rozlišovat samohlásky a souhlásky a 
náležitě ve slovech vyslovovat samohlásky krátké nebo dlouhé, 
rozeznávat souhlásky tvrdé, měkké a obojetné.

5. Krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky

Klíčové pojmy: krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky.

Vzdělávací cíl: správně vyslovovat krátké a dlouhé samohlásky, 
označovat dlouhé samohlásky čárkou, správně vyslovovat a psát 
dvojhlásky.

6. Výslovnost souhlásek na konci slov

Klíčové pojmy: znělé a neznělé hlásky.

Vzdělávací cíl: vědomě rozlišovat výslovnost a psaní koncových 
souhlásek d - t, ď - ť, v - f, b - p, s - z, ž - š.

7. Slabiky, dělení slov na konci řádku

Klíčové pojmy: slabika, spojovací čárka.

Vzdělávací cíl: naučit se rozkládat slova na slabiky, určit počet 
slabik ve slově podle počtu samohlásek, správně dělit slova na 
konci řádku, naučit se používat k dělení slova spojovací čárku. 

8. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

Klíčové pojmy: slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Vzdělávací cíl: správně vyslovovat a psát slabiky dě, tě, ně, bě 
[bje], pě [pje], vě [vje], mě [mně].

JEZIK

TEME

1. Glas, slovo, slog, riječ, rečenica

Ključni pojmovi: glas, slovo, slog, riječ, rečenica.

Obrazovna postignuća: razlikovati glas, slovo, slog, riječ i rečeni-
cu, koristiti se tim pojmovima.

2. Rečenice - vrste

Ključni pojmovi: izjavna rečenica, upitna rečenica, usklična reče-
nica, jesna rečenica, niječna rečenica.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati vrste rečenica.

3. Abeceda

Ključni pojam: abeceda.

Obrazovna postignuća: znati abecedu, svladati korištenje abecede 
u praksi.

4. Samoglasnici i suglasnici

Ključni pojmovi: samoglasnici - kratki i dugi, dvoglasovi, sugla-
snici - tvrdi, meki i ostali.

Obrazovna postignuća: razlikovati samoglasnike i suglasnike, 
ispravno razlikovati samoglasnike prema dužini izgovora, razli-
kovati alternativne suglasnike.

5. Samoglasnici i dvoglasnici

Ključni pojmovi: kratki i dugi samoglasnici, dvoglasnici.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati kratke i duge samogla-
snike, pisati crticu iznad dugih samoglasnika, pravilno izgovarati 
i pisati dvoglasnike.

6. Zvučni i nezvučni glasovi na kraju riječi

Ključni pojmovi: zvučni i nezvučni glasovi.

Obrazovna postignuća: razlikovati izgovor i pisanje suglasnika
d - t, ď - ť, v - f, b - p, s - z, ž – š.

7. Slogovi, rastavljanje riječi na kraju retka

Ključni pojmovi: slog, spojnica.

Obrazovna postignuća: pravilno rastavljati riječi na slogove, odrediti 
broj slogova u riječi prema broju samoglasnika, pravilno rastavljati ri-
ječ na kraju retka; naučiti pravopisni znak spojnicu i gdje se koristi.

8. Slogovi dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Ključni pojmovi: slogovi dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati slogove dě, tě, 
ně, bě [bje], pě [pje], vě [vje], mě [mně].
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9. Podstatná jména

Klíčové pojmy: podstatná jména.

Vzdělávací cíl: vnímat podstatná jména jako slova, kterými nazýváme 
objekty kolem sebe, rozlišovat podstatná jména mezi ostatními slovy 
v hovorové i psané komunikaci, chápat rozdíl mezi podstatnými 
jmény a slovy, která vyjadřují děj (bez použití pojmu sloveso).

10. Předložka ve spojení s podst. jménem

Klíčové pojmy: předložka.

Vzdělávací cíl: pochopit rozdíl mezi správnou výslovností před-
ložkových spojení a náležitým způsobem psaní (výslovnost do-
hromady, psaní zvlášť).

11. Psaní vlastních jmen 

Klíčové pojmy: vlastní jméno, velké počáteční písmeno.

Vzdělávací cíl: naučit se psát velké počáteční písmeno u jmén 
a názvů, s nimiž žák přichází do styku (jednoduché a složité), 
názvy ulic, náměstí a sídel, názvy knih a časopisů.

12. Pořadí slov ve větě

Klíčové pojmy: věta, pořadí slov ve větě.

Vzdělávací cíl: spojováním slov vytvářet jasný, srozumitelný a 
logický celek.

9. Imenice

Ključni pojam: imenice.

Obrazovna postignuća: razumjeti imenice kao riječi kojima ime-
nujemo sve što nas okružuje; razlikovati imenice među drugim 
riječima u govornoj i pisanoj komunikaciji, razumjeti razliku 
između imenica i riječi koje izražavaju radnju – glagoli (bez ko-
rištenja pojma).

10. Prijedlog i imenica

Ključni pojam: prijedlog.

Obrazovna postignuća: izgovarati prijedlog zajedno s imenicom, 
znati pisati prijedloge odvojeno od imenica.

11. Veliko slovo u vlastitim imenicama

Ključni pojmovi: imena, veliko početno slovo.

Obrazovna postignuća: naučiti pisati veliko početno slovo u ime-
nima s kojima učenik dolazi u doticaj (jednočlanima i višečlani-
ma), imenima ulica, trgova i naselja, knjiga, časopisa.

12. Red riječi u rečenici

Ključni pojmovi: rečenica, red riječi.

Obrazovna postignuća: povezivati riječi u smislenu, jasnu i razu-
mljivu cjelinu.

VYJADŘOVÁNÍ

TÉMATA

1. Poslech
Klíčové pojmy: mluvčí, posluchač.
Vzdělávací cíl: rozlišovat, kdo mluví a kdo poslouchá, naučit se 
naslouchat ostatním.

2. Rozhovor - telefonní rozhovor
Klíčové pojmy: rozhovor, mluvčí, posluchač.
Vzdělávací cíl: zdvořile mluvit, poslouchat mluvčího, rozlišovat 
rozhovor a telefonní rozhovor, naučit se klást otázky a odpovídat 
na otázky.

3. Vypravování 
Klíčové pojmy: vypravování.
Vzdělávací cíl: vypravovat příběh na dané téma, dodržovat postup 
událostí při vypravování (reprodukci) vyslechnutého příběhu.

4. Oznámení
Klíčové pojmy: oznámení.
Vzdělávací cíl: roznaučit se pojmu oznámení a používat ho, naučit
se formulovat ústní a písemné oznámení.

5. Podání zprávy – krátké
Klíčové pojmy: zpráva, událost.
Vzdělávací cíl: podat stručnou zprávu o nějaké události, o vyko-
naném úkolu nebo o úkolu, který se teprve bude provádět, při-
tom dbát na dodržování postupu událostí.

6. Popis
Klíčové pojmy: popis, popisování.
Vzdělávací cíl: všímat si detailů při pozorování (např. předmětu, 
zvířete, osoby), popisovat předmět podle osnovy, popisovat po-
stavu podle osnovy.

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje
Ključni pojmovi: slušatelj, govornik.
Obrazovna postignuća: razlikovati tko govori i tko sluša, znati 
slušati drugoga.

2. Razgovor – telefonski razgovor
Ključni pojmovi: razgovor, govornik, slušatelj.
Obrazovna postignuća: uljudno razgovarati i slušati sugovornika, 
razlikovati razgovor i telefonski razgovor, postavljati pitanja i
odgovarati na pitanja.

3. Pripovijedanje 
Ključni pojmovi: pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: oblikovati i ispričati kratku priču prema 
poticaju, paziti na slijed događaja, pričati slijed događaja u od-
slušanoj priči.

4. Obavijest
Ključni pojam: obavijest.
Obrazovna postignuća: ovladati pojmom obavijest i upotrebljavati 
ga, oblikovati usmenu i pismenu obavijest.

5. Izvješćivanje 
Ključni pojmovi: izvješćivanje, događaj.
Obrazovna postignuća: usmeno izvješćivati o prošlome događaju, 
o obavljenom zadatku ili zadatku koji će se tek obaviti, paziti na 
slijed događaja.

6. Opisivanje
Ključni pojmovi: opis, opisivanje.
Obrazovna postignuća: zapažati pojedinosti u promatranju (pri-
mjerice predmeta, životinje, lika), opisati predmet prema planu 
opisa; opisati lik prema planu opisa.
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7. Psaní blahopřání a pozdravů na pohlednicích

Klíčové pojmy: blahopřání, pohlednice.

Vzdělávací cíl: naučit se napsat vzkaz, který je určen pro příjemce 
pohlednice nebo vyjádřit písemné blahopřání (respektovat pra-
vopisnou normu).

8. Zdvořilé vyjadřování

Klíčové pojmy: zdvořilost, zdvořilé vyjadřování.

Vzdělávací cíl: osvojit si zdvořilé vyjadřování jako základní formu 
společenského styku.

9. Napsat slohové cvičení na dané téma 

Klíčové pojmy: slohové cvičení, sloh.

Vzdělávací cíl: samostatně napsat kratší text – slohové cvičení 
na dané téma.

10. Psaní

Klíčové pojmy: velké písmeno – vlastní jméno, tečka, otazník, 
vykřičník, i, y, ě.

Vzdělávací cíl: náležité psaní velkých písmen, interpunkčních 
znamének, grafémy i, y, ě.

11. Čtení

Klíčové pojmy: výrazné čtení.

Vzdělávací cíl: naučit se hlasitě číst úryvky z každého probírané-
ho textu, pozorně vyslovovat slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě.

LITERATURA

TÉMATA

1. Báseň

Klíčové pojmy: báseň, sloka, verš, básnický obraz.

Vzdělávací cíl: rozlišovat části básně – sloka a verš, vnímat básně 
a jednotlivé básnické obrazy stylově i obrazově odpovídající věku 
žáků.

7. Pisanje čestitke i razglednice

Ključni pojmovi: čestitka, razglednica.

Obrazovna postignuća: oblikovati pismenu poruku koja se uobi-
čajeno upućuje primatelju kao razglednica i čestitka; pridržavati 
se pravopisne norme.

8. Uljudnost u ponašanju

Ključni pojmovi: uljudnost, bonton.

Obrazovna postignuća: pridržavati se osnovnih oblika kontakta 
među ljudima.

9. Stvaralačko pisanje – sastavak

Ključni pojam: sastavak.

Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće vezane tekstove - 
sastavke prema zadanome poticaju.

10. Pisanje

Ključni pojmovi: veliko slovo – vlastita imena, točka, upitnik, 
uskličnik, i, y, ě.

Obrazovna postignuća: osvješćivati i primjenjivati usvojeno zna-
nje i vještine, ispravno pisati velika slova, interpunkcijske znako-
ve, upozoravati na pisanje i, y, ě. 

11. Čitanje 

Ključni pojam: izražajno čitanje.

Obrazovna postignuća: glasno čitati ulomke svakoga obrađenoga 
književnoumjetničkog teksta; obratiti pozornost na izgovor slo-
gova di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

KNJIŽEVNOST

TEME

1. Pjesma

Ključni pojmovi: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika.

Obrazovna postignuća: razlikovati dijelove pjesme – kiticu i stih; 
primati pjesme i pojedine pjesničke slike stilski i sadržajno pri-
mjerene učeniku.

2. Dějový postup

Klíčové pojmy: dějový postup, místo děje, čas, v kterém se děj 
odehrává.

Vzdělávací cíl: všímat si vztahu mezi příčinou a následkem, vní-
mat časový sled událostí, vnímat texty s jasnou fabulí stylově i 
obsahově odpovídající věku žáků.

3. Postava

Klíčové pojmy: hlavní a vedlejší postavy, vlastnosti postavy.

Vzdělávací cíl: rozlišovat hlavní a vedlejší postavy, všímat si důle-
žitých podrobností u postav – základní vlastnosti (např. odvážný  
– bojácný, pilný – líný atd.).

4. Pohádka

Klíčové pojmy: pohádka.

Vzdělávací cíl: rozlišovat pohádku od ostatních děl jako příběh s 
nadpřirozenými postavami a fi ktivnímu událostmi.

2. Redoslijed događaja 

Ključni pojmovi: redoslijed događaja, mjesto i vrijeme događaja.

Obrazovna postignuća: primijetiti uzročno-posljedičnu i vremen-
sku povezanost događaja, istaknuti tekstove s jasnim fabulativ-
nim tijekom koji su stilski i sadržajno primjereni učeniku.

3. Lik

Ključni pojmovi: glavni lik, sporedni lik, osobine likova.

Obrazovna postignuća: razlikovati glavne i sporedne likove; pri-
mijetiti važne pojedinosti o likovima – osnovne etičke osobine 
(npr. hrabar – kukavica, marljiv – lijen itd.).

4. Bajka

Ključni pojam: bajka.

Obrazovna postignuća: razlikovati bajku od drugih djela kao pri-
ču s čudesnim događajima i likovima.
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5. Příběh

Klíčové pojmy: příběh.

Vzdělávací cíl: rozlišovat příběh a pohádku, zapamatovat si po-
jem příběh.

6. Komiks - kreslený seriál

Klíčové pojmy: komiks – kreslený seriál.

Vzdělávací cíl: poznat komiks mezi ostatní četbou.

7. Divadelní hra

Klíčové pojmy: divadelní hra, herec, role, scénický projev.

Vzdělávací cíl: realizovat divadelní scénku přiměřenou věku žáků, 
diferencovat herce v jednotlivých rolích.

5. Priča

Ključni pojam: priča.

Obrazovna postignuća: prepoznati priču, razlikovati je od bajke, 
zapamtiti pojam. 

6. Strip

Ključni pojam: strip.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati strip.

7. Igrokaz

Ključni pojmovi: igrokaz, glumac, uloga, gluma.

Obrazovna postignuća: ostvarivanje igrokaza primjerenih učeni-
ku, u izvedenome igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu.

KULTURA SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

TÉMATA

1. Knihovna
Klíčové pojmy: dětské časopisy, komiksy. 
Vzdělávací cíl: seznámit se s českými dětskými časopisy a komiksy, 
při čtení komiksu si uvědomovat jeho odlišnost od ostatního tisku. 

2. Film
Klíčové pojmy: průběh děje ve fi lmu (obsah), postavy ve fi lmu.
Vzdělávací cíl: sledovat fi lmy přiměřené dětskému věku, sledovat 
průběh děje, vypravovat obsah krátkého kresleného fi lmu, rozli-
šovat hlavní a vedlejší postavy ve fi lmu.

3. Divadlo
Klíčové pojmy: divadelní představení, jeviště, hlediště.
Vzdělávací cíl: sledovat divadelní představení, rozlišovat divadel-
ní představení a fi lm, rozlišovat jeviště a hlediště.

4. Televize 
Klíčové pojmy: televize, televizní program, televizní pořad.
Vzdělávací cíl: uvést z televizního programu nejmilejší pořad, 
podívat se na něj a hovořit o něm.

5. Mobilní telefon
Klíčové pojmy: SMS zpráva.
Vzdělávací cíl: seznámit se s posíláním SMS zprávy, naučit se 
napsat zprávu.

Domácí četba 
B. Němcová: Pohádky
F. Hrubín: O Smolíčkovi
J. Lada: Nezbedné pohádky
H. Doskočilová: Eliška a táta král
E. Petiška: Anička a básnička, Anička a fl étnička, Anička malířka
L. Pelcová: Pohádky z bílého pyžamka
B. Říha: Honzíkova cesta

Filmy
V. Čtvrtek: Křemílek a Vochomůrka
J. Čapek: Dášeňka
J. Šalamoun: Maxipes Fík

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Knjižnica
Ključni pojmovi: dječji časopisi, strip.
Obrazovna postignuća: otkriti neke češke dječje časopise i stripo-
ve u njima, čitati ih, razlikovati ih od ostaloga tiska.

2. Filmska priča
Ključni pojmovi: fi lmska priča, slijed događaja, lik u fi lmu.
Obrazovna postignuća: gledati primjerene dječje fi lmove, uočiti i 
odrediti slijed događaja u fi lmu, ispričati fi lmsku priču kratkoga 
crtanog fi lma, razlikovati glavne i sporedne likove u fi lmu.

3. Kazalište
Ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište.
Obrazovna postignuća: primati nekoliko primjerenih kazališnih 
predstava, razlikovati kazališnu predstavu od fi lma; razlikovati 
pozornicu od gledališta.

4. Televizija
Ključni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija.
Obrazovna postignuća: izdvojiti iz televizijskoga programa naj-
dražu emisiju, pogledati je i razgovarati o njoj.

5. Mobilni telefon
Ključni pojam: SMS poruka.
Obrazovna postignuća: znati slati SMS poruku, naučiti napisati 
poruku.

Popis lektire: 
B. Němcová: Pohádky
F. Hrubín: O Smolíčkovi
J. Lada: Nezbedné pohádky
H. Doskočilová: Eliška a táta král
E. Petiška: Anička a básnička, Anička a fl étnička, Anička malířka
L. Pelcová: Pohádky z bílého pyžamka
B. Říha: Honzíkova cesta

Popis fi lmova: 
V. Čtvrtek: Křemílek a Vochomůrka
J. Čapek: Dášeňka
J. Šalamoun: Maxipes Fík
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III. ROČNÍK III. RAZRED
JAZYK

TÉMATA
1. Abeceda 
Klíčové pojmy: abeceda.
Vzdělávací cíl: znát abecedu zpaměti, naučit se abecedu používat.

2. Podstatná jména
Klíčové pojmy: slovní druh, podstatné  jméno vlastní a obecné, 
číslo jednotné, číslo množné.
Vzdělávací cíl: pochopit pojem podstatné jméno jako slovní druh, 
rozlišovat obecná a vlastní podstatná jména, rozlišovat u podstat-
ných jmen jednotné a množné číslo.

3. Psaní velkých písmen
Klíčové pojmy: podstatné jméno, velké počáteční písmeno.
Vzdělávací cíl: používat pravidlo o psaní velkých  počátečních 
písmen ve vlastních názvech, které se skládají z několika slov, v 
zeměpisných a okolních místních názvech, v názvech institucí, 
podniků, škol, divadel.

4. Tvrdé a měkké souhlásky
Klíčové pojmy: tvrdé a měkké souhlásky.  
Vzdělávací cíl: osvojit si správné psaní y po tvrdých souhláskách 
a správné psaní i po měkkých souhláskách.

5. Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Klíčové pojmy: skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Vzdělávací cíl: správně vyslovovat a psát skupiny dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě v různých slovech.

JEZIK

TEME
1. Abeceda
Ključni pojam: abeceda.
Obrazovna postignuća: znati abecedu napamet, znati se koristiti 
abecedom u praksi.

2. Imenice
Ključni pojmovi: vrste riječi, opće imenice, vlastite imenice, jed-
nina, množina.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam imenice kao vrste riječi, 
razlikovati opće i vlastite imenice, razlikovati jedninu i množinu 
imenica.

3. Pisanje velikih slova
Ključni pojmovi: imenica, veliko početno slovo.
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vla-
stitih imenica u pisanju imena voda, gora, planeta, naseljenih mjesta 
koja učenik zna, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta.

4. Tvrdi i meki suglasnici
Ključni pojmovi: tvrdi i meki suglasnici.
Obrazovna postignuća: znati pravilo o pisanju y poslije tvrdih 
suglasnika, znati pravilo o pisanju i poslije mekih suglasnika, 
koristiti se tim pravilima.

5. Skupine dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Ključni pojmovi: skupine dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati riječi sa skupi-
nama dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

6. Psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř slov a na konci 
slov
Klíčové pojmy: znělé a neznělé souhlásky.
Vzdělávací cíl: rozlišovat výslovnost a psaní souhlásek d - t, ď - ť, 
v - f, b - p, s - z, ž - š uvnitř a na konci slov.

7. Slovesa
Klíčové pojmy: slovesa - slovní druh.
Vzdělávací cíl: chápat slovesa jako slova s dějovým významem, 
pomáhat si při určování otázkami: kdo co dělá? co se děje?

8. Přídavná jména
Klíčové pojmy: přídavná jména, slovní druh.
Vzdělávací cíl: chápat přídavná jména jako slova, která blíže určují 
podstatná  jména a na která se ptáme otázkami jaký? který? čí?

9. Zdrobněliny 
Klíčové pojmy: zdrobněliny.    
Vzdělávací cíl: naučit se rozeznat a utvořit zdrobněliny.

10. Dvojtečka a čárka u výčtu slov
Klíčové pojmy: výčet, dvojtečka, čárka.
Vzdělávací cíl: seznámit se s dvojtečkou a čárkou jako s inter-
punkčními znaménky a náležitě je používat u výčtu slov.

6. Pisanje zvučnih i nezvučnih suglasnika u riječi i na kraju 
riječi
Ključni pojmovi: zvučni i nezvučni suglasnici.
Obrazovna postignuća: razlikovati izgovor i pisanje suglasnika d - 
t, ď - ť, v - f, b - p, s - z, ž - š u riječi i na kraju riječi.

7. Glagoli
Ključni pojmovi: glagoli, vrsta riječi.
Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izri-
čemo što tko radi ili što se događa, prepoznati glagol prema pi-
tanjima što netko radi, što se događa.

8. Pridjevi
Ključni pojmovi: pridjevi, vrsta riječi.
Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju 
imenicu i odgovaraju na pitanje kakvo je što, čije je što.

9. Umanjenice 
Ključni pojam: umanjenice.
Obrazovna postignuća: prepoznati umanjenice, znati napraviti 
umanjenicu.

10. Dvotočje i zarez u nabrajanju
Ključni pojmovi: nabrajanje, dvotočje, zarez.
Obrazovna postignuća: usvojiti dvotočje i zarez kao interpunkcij-
ske znakove, pravilno ih upotrebljavati u nabrajanju.
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11. Zkratky
Klíčové pojmy: zkratky.
Vzdělávací cíl: naučit se správně psát a používat zkratky (atd., 
např., tj.).

VYJADŘOVÁNÍ

TÉMATA
1. Poslech a mluvení

Klíčové pojmy: projev jednoho mluvčího a rozhovor dvou nebo 
více osob.

Vzdělávací cíl: rozlišovat projev jednoho mluvčího (monolog) a 
rozhovor dvou nebo více osob (dialog), naučit se se vyjadřovat 
stručně a výstižně, soustředěně naslouchat, naučit se klást otázky 
a odpovídat na ně.

2. Dorozumívání

Klíčové pojmy: dorozumívání, znaky, rozhovor.

Vzdělávací cíl: osvojit si pojmy mluvčí, spolubesedník, posluchač, 
znak.

3. Vypravování

Klíčové pojmy: skutečná událost, neskutečná událost.

Vzdělávací cíl: rozlišovat skutečný příběh od vymyšleného děje, 
naučit se vypravovat skutečný příběh a vymyšlený příběh.

11. Kratice
Ključni pojam: kratice.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati opće kratice (itd., npr., tj.).

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME
1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: samostalni govorni nastup i razgovor.

Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govorni nastup 
(monolog) od razgovora (dijaloga), razvijati kratkoću u izraža-
vanju, razvijati izražavanje bitnoga, koncentrirano slušati, znati 
postaviti pitanje i odgovoriti na pitanje.

2. Sporazumijevanje 

Ključni pojmovi: sporazumijevanje, govor poruka, razgovor.

Obrazovna postignuća: ovladati pojmovima govornik, sugovor-
nik, slušatelj, poruka.

3. Pripovijedanje

Ključni pojmovi: stvarni događaj, nestvarni događaj.

Obrazovna postignuća: razlikovati stvarni događaj od zamišljeno-
ga, pripovijedati o stvarnome i zamišljenome događaju

4. Tvorba společného příběhu

Klíčové pojmy: společný příběh na dané téma.

Vzdělávací cíl: účastnit se tvorby společného příběhu  na dané téma, 
vytvořit jednu nebo více událostí se zřetelem na příčinu a následek.

5. Oznámení 

Klíčové pojmy: oznámení.

Vzdělávací cíl: pochopit pojem oznámení, jeho obsah, samostat-
ně vypracovat oznámení.

6. Zpráva

Klíčové pojmy: zpráva.

Vzdělávací cíl: podat zprávu o vykonaném úkolu, dodržovat 
průběh událostí.

7. Psaní slohového cvičení

Klíčové pojmy:  úvod, hlavní část, závěr.

Vzdělávací cíl: napsat slohové cvičení na dané nebo na libovolné 
téma.

8. Zdvořilost v jednání

Klíčové pojmy: zdvořilost.

Vzdělávací cíl: používat a respektovat základní formy společen-
ského styku.

9. Popis

Klíčové pojmy: popis, popisování.

Vzdělávací cíl: popisovat podle osnovy předmět a příhodu.

4. Stvaranje zajedničke priče

Ključni pojmovi: zajednička priča prema poticaju.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u stvaranju zajedničke priče 
prema zadanome poticaju oblikujući jedan ili nekoliko događaja, 
poštujući uzročno-posljedične Veze.

5. Obavijest

Ključni pojam: obavijest.

Obrazovna postignuća: prepoznati obavijest, znati sastavnice oba-
vijesti, samostalno oblikovati obavijest.

6. Izvješćivanje

Ključni pojmovi: izvješćivanje.

Obrazovna postignuća: izvještavati o obavljenome zadatku držeći 
se kronološkoga slijeda događaja.

7. Pisanje kraćega sastavka

Ključni pojmovi: uvod, glavni dio, završetak.

Obrazovna postignuća: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj i bez 
njega.

8. Uljudnost u ponašanju

Ključni pojmovi: uljudnost, bonton.

Obrazovna postignuća: pridržavati se osnovnih oblika kontakta 
među ljudima.

9. Opis

Ključni pojmovi: opis, opisivanje.

Obrazovna postignuća: opisivati prema planu predmet i događaj.
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10. Čtení
Klíčové pojmy: čtení podle úloh, výrazné čtení.
Vzdělávací cíl: poroznaučit se přečtenému textu, učit se frázovat, 
klást správně důraz, používat různou sílu a barvu hlasu, účastnit 
se dramatických improvizací.

11. Psaní – dodržování pravidel českého pravopisu
Klíčové pojmy: pravidla českého pravopisu.
Vzdělávací cíl: rozvíjet věty dalšími slovy, psát správně velká 
počáteční písmena, správně psát  i/y po měkkých a tvrdých sou-
hláskách, správně psát slova s grafémem ě, správně psát znělé a 
neznělé souhlásky uvnitř i na konci slova.

LITERATURA

TÉMATA
1. Téma v poezii a próze
Klíčové pojmy: téma.
Vzdělávací cíl: najít téma v prozaickém a v básnickém textu.

2. Opakování stavby básně
Klíčové pojmy: rytmus, rým, verš, sloka.
Vzdělávací cíl: všímat si opakování rýmu, verše a sloky kvůli 
zdůraznění zvukového zážitku, vnímat rým akusticky i opticky.

3. Žertovná báseň
Klíčové pojmy: žertovná báseň.
Vzdělávací cíl: vnímat žertovný charakter básně, naučit se vyčle-
nit žertovnou báseň mezi ostatní poezií.

10. Čitanje 
Ključni pojmovi: čitanje po ulogama, izražajno čitanje.
Obrazovna postignuća: razumjeti pročitano, izražajno čitati, stav-
ljati pravilno naglasak, koristiti se različitom jačinom i bojom 
glasa, sudjelovati u dramskim improvizacijama.

11. Pisanje – poštovanje pravopisne norme
Ključni pojmovi: pravopisne norme.
Obrazovna postignuća: razvijati rečenice novim riječima, pravil-
no pisati velika početna slova, pravilno i svjesno pisati i/y poslije 
mekih i tvrdih suglasnika, pravilno pisati riječi s -ě, pravilno pi-
sati zvučne i nezvučne suglasnike u riječi i na kraju riječi.

KNJIŽEVNOST

TEME
1. Tema u poeziji i prozi
Ključni pojam: tema.
Obrazovna postignuća: primjećivanje i izdvajanje teme u prozno-
me i poetskome tekstu.

2. Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi
Ključni pojmovi: ritam, srok/rima, stih, kitica.
Obrazovna postignuća: primijetiti ponavljanja u stihu, kitici i pje-
smi radi isticanja zvučnoga doživljaja, uočavanje sroka.

3. Šaljiva pjesma
Ključni pojam: šaljiva pjesma.
Obrazovna postignuća: čitati šaljive pjesme, razlikovati šaljivu 
pjesmu od drugih pjesama.

4. Jednota místa, času a děje, postavy
Klíčové pojmy: děj, místo, kde se  odehrává, čas, kdy se odehrává, 
postavy.
Vzdělávací cíl: spojovat děj a postavy v prozaickém textu s mí-
stem a časem děje.

5. Vzhled a chování postav
Klíčové pojmy: vlastnosti postav.
Vzdělávací cíl: určit a jmenovat základní vlastnosti postavy podle 
vzhledu, chování a mluvy.

6. Přirovnání
Klíčové pojmy: přirovnání.
Vzdělávací cíl: přirovnávání pojmů na základě podobnosti – na-
učit se přirovnat pojmy podle jejich podobnosti.

7. Povídka
Klíčové pojmy: povídka.
Vzdělávací cíl: naučit se rozlišovat povídku od  pohádky ve skutečných 
událostech a postavách proti neskutečným událostem a postavám.

8. Bajka
Klíčové pojmy: bajka, ponaučení.
Vzdělávací cíl: pochopit charakter bajky jako literárního druhu, 
všímat si vlastností postav v bajce, vysvětlit ponaučení obsažené v 
bajce, charakterizovat lidské vlastnosti představené na zvířatech.

4. Povezanost događaja s vremenom,

mjestom i likom

Ključni pojmovi: događaj, lik, mjesto radnje, vrijeme radnje.

Obrazovna postignuća: povezati događaje i likove proznoga teksta 
s vremenom radnje i mjestom radnje.

5. Izgled i ponašanje lika

Ključni pojam: obilježja lika.

Obrazovna postignuća: odrediti i imenovati osnovna obilježja lika 
prema izgledu, ponašanju i govoru.

6. Usporedba

Ključni pojam: usporedba.

Obrazovna postignuća: uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po 
sličnosti.

7. Pripovijetka

Ključni pojam: pripovijetka.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijetku od bajke u stvar-
nim događajima i likovima nasuprot nestvarnima.

8. Basna

Ključni pojmovi: basna, pouka.

Obrazovna postignuća: primati basnu, uočiti osobine likova; pre-
poznati pouku basne i objasniti je, primijetiti pripisivanje ljud-
skih osobina životinjama.
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9. Dětský román

Klíčové pojmy: dětský román.

Vzdělávací cíl: vnímat dětský román jako obsáhlejší prozaický 
text o dětech a jejich příhodách.

KULTURA SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

TÉMATA

1. Film

Klíčové pojmy: dětský fi lm, herec, role (úloha), hra.

Vzdělávací cíl: sledovat doporučené dětské fi lmy, rozlišovat hraný 
a animovaný fi lm pro děti, vypravovat fi lmový příběh (obsah).

2. Rozhlas

Klíčové pojmy:  rozhlas, rádio, rozhlasový pořad.

Vzdělávací cíl: sledovat dětský pořad v rozhlase, hovořit o něm, 
všímat si zvukových výrazových prostředků.

3. Knihovna

Klíčové pojmy: encyklopedie, abecední pořadí, obsah.

Vzdělávací cíl: naučit se najít informaci v dětské encyklopedii 
pomocí obsahu a abecedního rejstříku.

4. Počítač 

Klíčové pojmy: internetová síť, internet, e-mail.

Vzdělávací cíl: rozlišovat informativní a zábavné možnosti počíta-
če, seznámit se s elektronickou poštou.

Domácí četba 

J. Ryska: Martin v ráji

V. Čtvrtek: O víle Amálce, Cipísek, Cesty formana Šejtročka

F. Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

J. Borská: Mirka s Jirkou sami doma

J. V. Sládek: Básně

E. Petiška: Míšovo tajemství, Pohádkový dědeček

K. J. Erben: Pohádky

V. Říha: Zvířátka a Petrovští

F. Nepil: Makový mužíček

B. Říha: Adam a Otka

Filmy 

Princezna ze mlejna 1, 2

9. Dječji roman

Ključni pojam: dječji roman.

Obrazovna postignuća: prepoznati dječji roman kao opširniji pro-
zni tekst o djeci i njihovim pustolovinama.

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Film

Ključni pojmovi: dječji fi lm, glumac, uloga, gluma.

Obrazovna postignuća: gledati primjerene dječje fi lmove, razliko-
vati igrani fi lm za djecu od animiranoga fi lma; ispričati fi lmsku 
priču.

2. Radijska emisija

Ključni pojmovi: radio, radjska emisija za djecu.

Obrazovna postignuća: slušati radijsku emisiju za djecu, rasprav-
ljati o njoj; uočiti zvučna izražajna sredstva.

3. Knjižnica

Ključni pojmovi: enciklopedija, abecedni red, sadržaj.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u dječjoj enci-
klopediji služeći se kazalom i abecednim redom.

4. Računalo

Ključni pojmovi: internetska mreža, e-mail.

Obrazovna postignuća: razlikovati informativne i zabavne mo-
gućnosti računala, naučiti se služiti elektroničkom poštom.

Popis lektire:

J. Ryska: Martin v ráji

V. Čtvrtek: O víle Amálce, Cipísek, Cesty formana Šejtročka

F. Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

J. Borská: Mirka s Jirkou sami doma

J. V. Sládek: Básně

E. Petiška: Míšovo tajemství, Pohádkový dědeček

K. J. Erben: Pohádky

V. Říha: Zvířátka a Petrovští

F. Nepil: Makový mužíček

B. Říha: Adam a Otka

Popis fi lmova: 

Princezna ze mlejna 1, 2

IV. ROČNÍK IV. RAZRED

JAZYK

TÉMATA
1. Slova příbuzná

Klíčové pojmy: slovní základ, slovo příbuzné, předpona. 

Vzdělávací cíl: najít část slova společnou ve slovech příbuzných, 
tvořit slova příbuzná.

2. Psaní y/i po obojetných souhláskách

Klíčové pojmy: obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova.

JEZIK

TEME
1. Srodne riječi

Ključni pojmovi: osnova riječi, srodne riječi, predmetak (prefi ks).

Obrazovna postignuća: pronaći dio riječi koji je zajednički srod-
nim riječima, stvarati srodne riječi.

2. Pisanje y/i 

Ključni pojmovi: ‘obojetné souhlásky’ (alternantni suglasnici), 
izabrane (imenovane)  riječi.
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Vzdělávací cíl: znalost obojetných  souhlásek b, f, l, m, p, s, v, 
z, naučit se používat vyjmenovaná slova a podle nich  psát y ve 
slovech vyjmenovaných a jim příbuzných.

3. Podstatná jména
Klíčové pojmy: rod podstatných jmen, mužský, ženský, střední, 
číslo podstatných jmen, slovní druh.
Vzdělávací cíl: určit podstatné jméno jako slovní druh, rozlišovat 
mužský, ženský a střední rod, jednotné a množné číslo podstat-
ných jmen.

4. Slovesa
Klíčové pojmy: sloveso, slovesný čas přítomný, minulý, budoucí, 
pomocné sloveso být.
Vzdělávací cíl: rozlišovat slovesa mezi ostatními slovy jak v mlu-
veném, tak i v psaném projevu, určovat slovesa jako slovní druh, 
který vyjadřuje děj, určovat přítomný, minulý a budoucí čas.

5. Přídavná jména
Klíčové pojmy: přídavná jména, přídavná jména přivlastňovací, 
slovní druh.
Vzdělávací cíl: rozlišovat přídavná jména jako slovní druh, odli-
šovat přídavná jména přivlastňovací pomocí otázky čí?

6. Psaní přídavných jmen přivlastňovacích odvozených od 
vlastních jmen 
Klíčové pojmy: přídavná jména přivlastňovací odvozená od vla-
stních jmen. 
Vzdělávací cíl: znalost pravidel českého pravopisu o psaní velkého 
počátečního písmena u přídavných jmen přivlastňovacích odvo-
zených od vlastních jmen. 

Obrazovna postignuća: znati skupinu suglasnika b, f, l, m, p, s, 
v, z, naučiti izabrane riječi, pisati y u izabranim riječima i njima 
srodnim. 

3. Imenice

Ključni pojmovi: rod imenica, muški rod, ženski rod, srednji rod, 
broj imenica, vrste riječi.

Obrazovna postignuća: odrediti imenice kao vrstu riječi, razliko-
vati muški, ženski i srednji rod, jedninu i množinu imenica.

4. Glagoli

Ključni pojmovi: glagoli, glagolsko vrijeme, sadašnje vrijeme, 
prošlo vrijeme, buduće vrijeme, pomoćni glagol biti.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole od drugih riječi u go-
vorenju i pisanju, odrediti ih kao vrstu riječi, znati da glagolima 
iskazujemo radnju, prepoznati sadašnje, prošlo i buduće vrijeme.

5. Pridjevi

Ključni pojmovi: pridjevi, posvojni pridjevi, vrsta riječi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao vrstu riječi, razli-
kovati posvojne pridjeve i pronaći ih s pomoću pitanja čije.

6. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena

Ključni pojam: pridjevi izvedeni od vlastitih imena.

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju velikoga 
početnoga slova u pridjevima izvedenima od vlastitih imena.

7. Přímá a nepřímá řeč
Klíčové pojmy: přímá řeč, nepřímá řeč.
Vzdělávací cíl: rozlišovat přímou a nepřímou  řeč,  používat 
přímou a nepřímou  řeč v hovoru i psaní.

8. Zkratky
Klíčové pojmy: zkratky.
Vzdělávací cíl: psát správně zkratky z počátečních písmen slov 
(ČZŠ, ČB, RCH, ČR, EU...).

9. Psaní znělých a neznělých souhlásek
Klíčové pojmy: znělé a neznělé souhlásky.
Vzdělávací cíl: znalost pravidla o rozdílné výslovnosti a psaní  souhlásek 
b, v, z, ž, d, ď ve  skupinách hlásek uvnitř slova a na konci slova. 

10. Slova podobného významu
Slova opačného významu
Klíčové pojmy: slova podobného významu, slova opačného významu.
Vzdělávací cíl: hledat slova podobného významu a obměňovat je 
ve větách, tvořit skupiny slov podobného významu, hledat slova 
opačného významu. 

11. Psaní velkých písmen
Klíčové pojmy: velké počáteční písmeno, název.
Vzdělávací cíl: správné psaní několikaslovných názvů. 

12. Spisovný a nespisovný jazyk
Klíčové pojmy: spisovný a nespisovný. jazyk, spisovná a nespisov-
ná podoba slov.
Vzdělávací cíl: rozlišovat spisovné a nespisovné podoby slov 
(např. mladý – mladej, okno – vokno atd.).

7. Upravni i neupravni govor
Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor.
Obrazovna postignuća: razlikovati upravni od neupravnoga govora, 
služiti se upravnim i neupravnim govorom u govorenju i pisanju.

8. Kratice
Ključni pojam: kratice.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati kratice poznatijih višečla-
nih naziva (ČZŠ, ČB, RH, ČR, EU...).

9. Pisanje zvučnih i bezvučnih suglasnika
Ključni pojmovi: zvučni i bezvučni suglasnici.
Obrazovna postignuća: uvježbavati pisanje zvučnih i bezvučnih su-
glasnika u riječi i na kraju riječi b - p, v - f, s - z, š - ž, d - t, ď – ť.

10. Riječi sličnoga značenja
Riječi suprotnoga značenja
Ključni pojmovi: riječi sličnoga značenja,
riječi suprotnoga značenja.
Obrazovna postignuća: tražiti i uočavati riječi u rečenici, stvarati 
skupine riječi, tražiti riječi suprotnog značenja.

11. Pisanje velikih slova
Ključni pojmovi: veliko početno slovo, naziv.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati višečlane nazive.

12. Književni jezik i zavičajni govor
Ključni pojmovi: književni jezik i zavičajni govor, književne i za-
vičajne riječi
Obrazovna postignuća: razlikovati književne i govorne riječi (npr. 
mladež – mladi, prozor – okno itd.).
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VYJADŘOVÁNÍ

TÉMATA
1. Vypravování

Klíčové pojmy: vypravování.

Vzdělávací cíl: plynule a samostatně vypravovat o skutečné i 
vymyšlené události. 

2. Rčení a přirovnání

Klíčové pojmy: rčení, přirovnání.

Vzdělávací cíl: umět vysvětlit  rčení a ustálená přirovnání (např. 
vzal nohy na ramena, kluk jako buk...).

3. Diskuse

Klíčové pojmy: diskuse, diskutování, beseda.

Vzdělávací cíl: pochopit diskusi jako výměnu názorů a besedu 
jako přátelský rozhovor, dodržovat v diskusi pravidla, umět vyslo-
vit svůj názor, upřesňovat údaje, zdvořile opravit druhého, naučit 
se vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, projevit city, náladu.

4. Stručný – krátký obsah

Klíčové pojmy: událost, shrnutí, stručný obsah.

Vzdělávací cíl: najít v textu nejdůležitější události a podrobnosti, na-
učit se stručně vypravovat událost s nejdůležitějšími detaily a přitom 
zachovat srozumitelnost textu, samostatně utvořit stručný obsah.

5. Samostatná tvorba příběhu

Klíčové pojmy: slohové cvičení, událost, postavy.

Vzdělávací cíl: samostatně sestavit příběh podle stručného obsa-
hu nebo osnovy, sestavit samostatně libovolný příběh. 

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME
1. Pripovijedanje

Ključni pojmovi: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: tečno i samostalno pripovijedati o stvar-
nome i zamišljenome budućem događaju.

2. Izreke (uzrečice) i usporedbe 

Ključni pojmovi: izreke (uzrečice) i usporedbe.

Obrazovna postignuća: objašnjavati i razumjeti češke narodne 
uzrečice i usporedbe. 

3. Rasprava

Ključni pojmovi: rasprava, raspravljanje.

Obrazovna postignuća: razlikovati raspravu kao razmjenu mišlje-
nja i kao prijateljski razgovor, sudjelovati u raspravi poštujući 
uljudbena pravila, pridržavati se teme izražavajući svoje osjećaje 
i raspoloženje.

4. Sažimanje pripovjednih tekstova

Ključni pojmovi: događaj, sažimanje, sažetak.

Obrazovna postignuća: primjećivati i izdvajati događaj u pripo-
vjednome tekstu i važne pojedinosti u događaju, sažeto prepri-
čavati događaj uključujući bitne pojedinosti za razumijevanje 
teksta, samostalno oblikovati sažetak.

5. Samostalno stvaranje priče

Ključni pojmovi: sastavak, događaj, likovi.

Obrazovna postignuća: samostalno stvarati priču prema ponuđe-
nome sažetku ili planu, samostalno pisati sastavak.

6. Popis

Klíčové pojmy: popis, obrazný popis.

Vzdělávací cíl: rozlišovat popis a obrazný popis, popisovat objekt 
podle osnovy.

7. Dopis

Klíčové pojmy: dopis.

Vzdělávací cíl: naučit se psát dopis podle pravidel společenského 
chování.

8. Čtení

Klíčové pojmy: výrazné čtení, intonace věty, větný přízvuk.

Vzdělávací cíl: výrazné čtení a pochopení přečteného textu, při 
hlasitém čtení dodržovat větný přízvuk a intonaci.

9. Psaní – dodržování pravidel českého pravopisu

Klíčové pojmy: vyjmenovaná slova, zkratky, přídavná jména při-
vlastňovací odvozená od jmen vlastních, znělé a neznělé sou-
hlásky.

Vzdělávací cíl: psát a vědomě používat získané vědomosti.

LITERATURA

TÉMATA
1. Téma v poezii a próze

Klíčové pojmy: téma.

Vzdělávací cíl: vnímat texty přiměřené věku žáků, určit téma.

6. Opisivanje

Ključni pojmovi: stvaran opis, slikovit opis.

Obrazovna postignuća: razlikovati stvaran i slikovit opis, opisivati 
prema planu.

7. Pismo

Ključni pojam: pismo.

Obrazovna posignuća: pisati pismo poštujući uljudbena pravila i 
formu, znati formu pisma.

8. Čitanje

Ključni pojmovi: izražajno čitanje, rečenična intonacija, rečenični 
naglasak.

Obrazovna postignuća: izražajno čitati i razumjeti pročitano, gla-
sno čitati poštujući rečenični naglasak i intonaciju.

9. Pisanje – poštovanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: izabrane riječi, kratice, posvojni pridjevi izvede-
ni od vlastitih imena, zvučni i bezvučni suglasnici.

Obrazovna posignuća: pisati, osvješćivati i primjenjivati stečeno 
znanje i vještine.

KNJIŽEVNOST

TEME
1. Teme u poeziji i prozi

Ključni pojam: tema.

Obrazovna postignuća: svladati tekstove primjerene učeniku, 
odrediti temu.
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2. Sluchový a zrakový zážitek

Klíčové pojmy: sluchový a zrakový zážitek.

Vzdělávací cíl: vnímat prozaické a lyrické texty jako celek i jako 
jednotlivé básnické obrazy, vnímat básnické obrazy akusticky i na 
základě vizuální představy.

3. Stavba básně, rytmus v básni

Klíčové pojmy: rým, rytmus, slabika, verš.

Vzdělávací cíl: vnímat věku přiměřené lyrické básně, všímat si 
jednotlivých složek básně (délka verše podle počtu slabik, rým).

4. Stavba textu

Klíčové pojmy: úvod, hlavní část, závěr.

Vzdělávací cíl: vnímat přiměřené texty s fabulí, rozlišovat jedno-
tlivé části fabule.

5. Části textu

Klíčové pojmy: dialog, monolog, popis, vypravování.

Vzdělávací cíl: naučit se rozlišovat funkci jednotlivých částí pro-
zaického textu.

6. Vztahy mezi postavami

Klíčové pojmy: postava, mluva  a chování postavy.

Vzdělávací cíl: vnímat prozaické texty přiměřené věku žáků, sa-
mostatně vyjádřit svůj názor na jednotlivé postavy podle jejich 
chování, sledovat vztahy mezi postavami a diskutovat o nich.

7. Personifi kace

Klíčové pojmy: personifi kace (zosobnění).

Vzdělávací cíl: seznámit se s personifi kací jako druhem bá-
snické metafory (obrazu), použít personifi kaci v rámci daného 
námětu.

8. Literární druhy

Klíčové pojmy: báseň, pohádka, bajka, příběh, povídka, dětský 
román, divadelní hra.

Vzdělávací cíl: naučit se rozlišit a charakterizovat literární druhy 
báseň, pohádka, bajka, povídka, dětský román a divadelní hra.

2. Vidni i slušni doživljaj

Ključni pojmovi: vidni i slušni doživljaj.

Obrazovna postignuća: primati prozne i poetske tekstove u cjeli-
ni i pojedine pjesničke slike, primijetiti i izdvojiti vidne i slušne 
pjesničke slike. 

3. Ritam u pjesmi

Ključni pojmovi: rima, ritam, slog, stih.

Obrazovna postignuća: usvojiti primjerene lirske pjesme, uočiti 
pojedinosti zvučnoga sloja pjesme (duljinu stiha prema broju 
slogova, srok).

4. Uvod, zaplet i rasplet u priči

Ključni pojmovi: uvod, zaplet i rasplet.

Obrazovna postignuća: čitati primjerene fabulativne tekstove, pri-
mijetiti i razlikovati dijelove fabule. 

5. Dijelovi teksta

Ključni pojmovi: dijalog, monolog, opis, pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati ulogu dijelova prozno-
ga teksta.

6. Odnosi među likovima

Ključni pojmovi: lik, govor lika, ponašanje lika.

Obrazovna postignuća: usvojiti primjerene prozne tekstove, obli-
kovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju, pratiti 
odnose među likovima i raspravljati o njima.

7. Personifi kacija

Ključni pojmovi: personifi kacija (poosobljenje).

Obrazovna postignuća: usvojiti personifi kaciju kao pjesničku sli-
ku, stvarati personifi kacije na zadani poticaj.

8. Književne vrste

Ključni pojmovi: pjesma, bajka, pripovijetka, dječji roman, igrokaz.

Obrazovna postignuća: imenovati i razlikovati osnovna obilježja 
pjesme, basne, bajke, pripovijetke, dječjeg romana i igrokaza.

KULTURA SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

TÉMATA
1. Film

Klíčové pojmy: hraný fi lm.

Vzdělávací cíl: sledovat fi lmy přiměřené věku žáků.

2. Dokumentární fi lm

Klíčové pojmy: dokumentární fi lm.

Vzdělávací cíl: sledovat dokumentární fi lmy přiměřené věku žáků 
( s náměty ekologie, ČR, příroda...), všímat si základních prvků 
dokumentárního fi lmu.

3. Srovnání kniha – fi lm

Klíčové pojmy: kniha, fi lm.

Vzdělávací cíl: sledovat fi lm natočený podle literární předlohy, 
vyjádřit vlastní zážitek po přečtení knihy a po sledování fi lmu, 
najít podobnosti a rozdíly mezi knihou a fi lmem.

MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Film

Ključni pojam: igrani fi lm.

Obrazovna postignuća: gledati primjerene fi lmove.

2. Dokumentarni fi lm

Ključni pojam: dokumentarni fi lm.

Obrazovna postignuća: gledanje primjerenih dokumentarnih fi l-
mova (ekološkoga sadržaja, ČR, priroda...), primijetiti osnovna 
obilježja dokumentarnoga fi lma.

3. Usporedba knjiga – fi lm

Ključni pojmovi: knjiga, fi lm.

Obrazovna postignuća: gledati fi lm snimljen prema književnom 
predlošku, iskazivati vlastiti doživljaj književnog djela i fi lma; 
uočiti sličnosti i razlike između knjige i fi lma.
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4. Video, DVD
Klíčové pojmy:  videopřehrávač, DVD přehrávač.
Vzdělávací cíl: rozlišovat jednotlivé přehrávače.

5. Knihovna – naučit se vyhledat informaci v  slovníku české-
ho spisovného jazyka a v pravidlech českého pravopisu
Klíčové pojmy: slovník českého. spisovného jazyka, pravidla če-
ského pravopisu.
Vzdělávací cíl: naučit se používat slovník a pravidla a najít v nich 
potřebnou informaci podle obsahu a abecedního pořadí.

Domácí četba  
Božena Němcová: Pohádky
Karel Jaromír Erben: Pohádky
Bohumil Říha: O letadélku Káněti
Ondřej Sekora: Kronika města Kocourkova
Jiří Žáček: Básně
Hans Christian Andersen: Sněhová královna
J. Ryska: Dědeček, Kylián a já
M. Drijverová: Sísa Kyselá
Josef Lada: Mikeš

Filmy 
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Jak dostat tatínka do polepšovny

4. Video, DVD

Ključni pojmovi: video, DVD.

Obrazovna postignuća: razlikovati video i DVD.

5. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom

Ključni pojmovi: rječnik, pravopisna pravila.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u školskome 
rječniku ili pravopisu služeći se kazalom i abecednim redom.

Popis lektire: 

Božena Němcová: Pohádky
Karel Jaromír Erben: Pohádky
Bohumil Říha: O letadélku Káněti
Ondřej Sekora: Kronika města Kocourkova
Jiří Žáček: Básně
Hans Christian Andersen: Sněhová královna
J. Ryska: Dědeček, Kylián a já
M. Drijverová: Sísa Kyselá
Josef Lada: Mikeš

Popis fi lmova:  

Jak vytrhnout velrybě stoličku
Jak dostat tatínka do polepšovny

V. ROČNÍK V. RAZRED

JAZYK
1. Hláska a písmeno 

Klíčové pojmy: hláska, písmeno, rozdělení hlásek, pravopis i-y po 
měkkých a tvrdých souhláskách, pravopis vyjmenovaných slov, 
pravopis slov s písmenem ě.

Vzdělávací cíl: rozlišovat hlásky a písmena, správné psaní, čtení 
a správná výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek, správná 
výslovnost všech souhlásek, pravopis i-y, í-ý po měkkých, tvrdých 
a obojetných souhláskách, pravopis vyjmenovaných slov.

2. Tvoření slov

Klíčové pojmy: slova příbuzná, kořen, předpona, přípona, slovní 
čeleď, slova zdrobnělá. 

Vzdělávací cíl: rozeznávat u slov kořen, předponu a příponu, umět 
určit slova příbuzná, správně psát a vyslovovat předpony, umět ur-
čit v textu slova zdrobnělá a naučit se je pomocí přípon utvořit.

3. Podstatná jména 

Klíčové pojmy: podstatná jména obecná a vlastní, rod a číslo 
podstatných jmen, pádový systém a pádové otázky, skloňování a 
vzory podstatných jmen.

Vzdělávací cíl: umět určit podstatná jména, naučit se rozlišit 
podstatná jména konkrétní a abstraktní, dále podstatná jména 
obecná a vlastní, určit u podstatných jmen mužský, ženský a 
střední rod, rozlišovat u podstatných jmen jednotné a množné 
číslo, pochopit funkci pádů v českém jazyce, naučit se vyjmenovat 
pádové otázky, být schopen určit pád podstatných jmen v textu, 
pochopit význam a funkci vzorů jmenného skloňování v českém 
jazyce, seznámit se s jednotlivými vzory podstatných jmen.

JEZIK
1. Glas i slovo

Ključni pojmovi: glas, slovo, podjela glasova, pravopis i-y iza me-
kih i tvrdih suglasnika, pravopis izdvojenih riječi, pravilno pisa-
nje riječi s glasom ě.

Obrazovna postignuća: razlikovati glasove i slova, pravilo pisati, 
čitati i izgovarati kratke i duge samoglasnike, pravilno izgovara-
nje svih suglasnika, pravopis i-y, í-ý nakon mekih, tvrdih i (alter-
niranih) obojetnih suglasnika, pravopis izdvojenih riječi. 

2. Tvorba riječi

Ključni pojmovi: srodne riječi, izvedene riječi, osnova riječi, pre-
fi ks, sufi ks, porodice riječi, umanjenice. 

Obrazovna postignuća: prepoznati izvedene riječi, ispravno pisa-
ti i izgovarati prefi kse, prepoznati i ispravnim sufi ksima tvoriti 
umanjenice. 

3. Imenice 

Ključni pojmovi: opće i vlastite imenice, rod imenica, broj imeni-
ca, padeži i padežna pitanja, sklonidba imenica, uzori sklonidbe 
imenica. 

Obrazovna postignuća: prepoznati imenice, razlikovati konkretne 
i apstraktne imenice, razlikovati opće i vlastite imenice, odrediti 
muški, ženski i srednji rod imenica, razlikovati jedninu i množi-
nu imenica, razumjeti ulogu padeža u češkom jeziku, navesti pa-
dežna pitanja, odrediti padeže imenica u tekstu, razumjeti značaj 
i funkciju uzora za sklonidbu u češkom jeziku, uočiti pojedine 
uzore imenica. 
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4. Skloňování podstatných jmen rodu ženského

Klíčové pojmy: žena, růže, píseň, kost - vzory skloňování podstat-
ných jmen rodu ženského.

Vzdělávací cíl: uvést vzory skloňování podstatných jmen rodu 
ženského, přiřadit podstatná jména k vzorům, naučit se skloňo-
vat vzory a podle nich se naučit správně skloňovat ostatní pod-
statná jména rodu ženského.

5. Skloňování podstatných jmen rodu mužského

Klíčové pojmy: pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce - vzory 
skloňování podstatných jmen rodu mužského, životnost a neži-
votnost podstatných jmen rodu mužského. 

Vzdělávací cíl: uvést vzory skloňování podstatných jmen rodu 
mužského, rozlišovat životnost a neživotnost podstatných jmen 
rodu mužského, přiřadit podstatná jména k vzorům, naučit se 
skloňovat vzory a podle nich se naučit správně skloňovat ostatní 
podstatná jména rodu mužského.

6. Skloňování podstatných jmen rodu středního 

Klíčové pojmy: město, moře, kuře, stavení - vzory skloňování 
podstatných jmen rodu středního.

Vzdělávací cíl: uvést vzory skloňování podstatných jmen rodu 
středního, přiřadit podstatná jména k vzorům, naučit se skloňo-
vat vzory a podle nich se naučit správně skloňovat ostatní pod-
statná jména rodu středního. 

7. Přídavná jména

Klíčové pojmy: přídavná jména, rod, číslo a pád přídavných jmen, 
druhy přídavných jmen.

Vzdělávací cíl: umět určit přídavná jména v textu, uvést jaký, 
který, čí jako otázky, na které odpovídají přídavná jména, určit 
rod, číslo a pád přídavných jmen, rozeznat přídavná jména tvrdá, 
měkká a přivlastňovací.

4. Sklonidba imenica ženskoga roda

Ključni pojmovi: žena, růže, píseň, kost - uzori sklonidbe imenica 
ženskoga roda.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe imenica ženskoga 
roda, svrstati imenicu uz pripadajuće uzore, znati sklanjati sklo-
nidbene uzore, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi imenica, 
ispravno usmeno i pismeno sklanjati imenice ženskoga roda. 

5. Sklonidba imenica muškoga roda

Ključni pojmovi: pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce - uzori 
sklonidbe imenica muškoga roda, kategorija živo i neživo imenica 
muškoga roda.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe imenica muškoga 
roda, razlikovati kategorije živo i neživo imenica muškoga roda, 
svrstati imenicu uz pripadajuće uzore, znati sklanjati sklonidbene 
uzore, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi imenica, ispravno 
usmeno i pismeno sklanjati imenice muškoga roda. 

6. Sklonidba imenica srednjeg roda

Ključni pojmovi: město, moře, kuře, stavení - uzori sklonidbe 
imenica srednjeg roda.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe imenica srednjeg 
roda, svrstati imenicu uz pripadajuće uzore, znati sklanjati sklo-
nidbene uzore, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi imenica, 
ispravno usmeno i pismeno sklanjati imenice srednjeg roda. 

7. Pridjevi 

Ključni pojmovi: pridjevi, rod, broj i padež pridjeva, vrste pri-
djeva.

Obrazovna postignuća: prepoznati pridjeve u tekstu, navesti kakav, 
koji, čiji kao pitanja na koja odgovaraju pridjevi, odrediti rod, broj 
i padež pridjeva, razlikovati tvrde, meke i posvojne pridjeve. 

8. Skloňování přídavných jmen tvrdých

Klíčové pojmy: mladý, mladá, mladé - vzor přídavných jmen 
tvrdých. 

Vzdělávací cíl: uvést vzor skloňování přídavných jmen tvrdých, 
naučit se ho skloňovat a podle něj se naučit správně skloňovat 
ostatní přídavná jména tvrdá. 

9. Skloňování přídavných jmen měkkých 

Klíčové pojmy: jarní, jarní, jarní - vzor přídavných jmen 
měkkých.

Vzdělávací cíl: uvést vzor skloňování přídavných jmen měkkých, 
naučit se ho skloňovat a podle něj se naučit správně skloňovat 
ostatní přídavná jména měkká. 

10. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích 

Klíčové pojmy: matčin, matčina, matčino - vzor přídavných jmen 
přivlastňovacích. 

Vzdělávací cíl: naučit se skloňovat vzor přídavných jmen přivla-
stňovacích a podle něj se naučit správně skloňovat ostatní přídav-
ná jména přivlastňovací, osvojit si pravidlo o psaní přídavných 
jmen přivlastňovacích utvořených od vlastních jmen s velkým 
počátečním písmenem.

8. Sklonidba tvrdih pridjeva 

Ključni pojmovi: mladý, mladá, mladé - uzori sklonidbe tvrdih 
pridjeva.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe tvrdih pridjeva, 
svrstati pridjeve uz pripadajuće uzore, znati sklanjati sklonidbe-
ne uzore, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi ostalih tvrdih 
pridjeva, ispravno usmeno i pismeno tvoriti sve oblike tvrdih 
pridjeva, zapažati promjene do kojih dolazi u množini. 

9. Sklonidba mekih pridjeva 

Ključni pojmovi: jarní, jarní, jarní - uzori sklonidbe tvrdih pridjeva.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe mekih pridjeva, 
svrstati pridjeve uz pripadajuće uzore, znati sklanjati sklonidbene 
uzore, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi ostalih mekih pridje-
va, ispravno usmeno i pismeno tvoriti sve oblike mekih pridjeva.

10. Sklonidba posvojnih pridjeva 

Ključni pojmovi: matčin, matčina, matčino - uzori sklonidbe po-
svojnih pridjeva.

Obrazovna postignuća: navesti uzore sklonidbe posvojnih pridje-
va, svrstati pridjeve uz pripadajuće uzore, znati sklanjati prema 
sklonidbenim uzorima, ovladati uporabom uzora pri sklonidbi 
ostalih posvojnih pridjeva, ispravno usmeno i pismeno tvoriti 
sve oblike posvojnih pridjeva, pravilno pisati pridjeve nastale od 
vlastitih imenica velikim slovom. 
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11. Stupňování přídavných jmen

Klíčové pojmy: stupňování přídavných jmen.

Vzdělávací cíl: uvést a rozeznávat tři stupně přídavných jmen, 
pochopit jejich vzájemný vztah při stupňování, správně tvořit a 
náležitě používat jednotlivé stupně přídavných jmen. 

12. Podmět a přísudek 

Klíčové pojmy: podmět a přísudek, základní větné členy, části 
věty: podmětová a přísudková, věta holá a rozvitá, shoda přísudku 
s podmětem, několikanásobný podmět a přísudek. 

Vzdělávací cíl: určit ve větě holý podmět a holý přísudek, vědět, 
že podmět je vždy v 1. pádě, umět určit přísudek slovesný, rozlišit 
podmětovou a přísudkovou část věty, naučit se shodě přísudku 
s podmětem a správně psát přísudek, rozlišovat několikanásobný 
podmět a přísudek.

VYJADŘOVÁNÍ

1. Vypravování

Klíčové pojmy: děj, odstavec, úvod, hlavní část, závěr.

Vzdělávací cíl: chápat děj jako základ vypravování, naučit se určit 
v textu odstavce, naučit se určit úvod, hlavní část a závěr vypra-
vování, správně členit vypravování na větné celky.

2. Subjektivní a objektivní vypravování

Klíčové pojmy: subjektivní a objektivní vypravování.

Vzdělávací cíl: umět určit a rozlišit subjektivní a objektivní vypra-
vování, ústně a písemně subjektivně a objektivně vypravovat.

3. Tvořivé vypravování 

Klíčové pojmy: tvořivé vypravování.

Vzdělávací cíl: reprodukovat vypravování obohacené o nové po-
stavy a příběhy.

11. Stupnjevanje pridjeva
Ključni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi. 
Obrazovna postignuća: prepoznati sva tri stupnja pridjeva, razu-
mjeti njihove odnose pri stupnjevanju, pravilno tvoriti i rabiti sve 
stupnjeve pridjeva.

12. Subjekt i predikat 
Ključni pojmovi: subjekt i predikat, osnovni rečenični dijelovi, su-
bjektni i predikatni skup, neproširena i proširena rečenica, sroč-
nost predikata i subjekta, više subjekata i predikata u rečenici.
Obrazovna postignuća: prepoznati neprošireni subjekt i predikat 
u rečenici, znati da je subjekt uvijek u nominativu, prepoznati 
glagolski predikat, razlikovati subjektni i predikatni skup, ra-
zumjeti sročnost predikata i subjekta i pravilno pisati predikat, 
prepoznati rečenice s više subjekata i predikata. 

IZRAŽAVANJE 
1. Pripovijedanje
Ključni pojmovi: radnja, odlomak, uvod, središnji ili glavni dio 
i završetak.
Obrazovna postignuća: prepoznati radnju kao osnovu pripovije-
danja, prepoznati odlomke u tekstu, prepoznati i odrediti uvod, 
središnji ili glavni dio i završetak pripovijedanja, pravilno dijeliti 
pripovijedanje na rečenične cjeline.

2. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja 
Ključni pojmovi: subjektivno i objektivno pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati subjektivno i 
objektivno pripovijedanje, usmeno i pismeno subjektivno i objek-
tivno iznositi događaje.

3. Stvaralačko prepričavanje
Ključni pojam: stvaralačko prepričavanje.
Obrazovna postignuća: prepričavati priče uvodeći nove likove i 
događaje.

4. Popis a charakteristika osoby 

Klíčové pojmy: popis a charakteristika osoby, osnova popisu. 

Vzdělávací cíl: ústně a písemně popsat a charakterizovat osobu, 
všímat si funkce přídavných a podstatných jmen a obrazných poj-
menování při popisování a charakterizování osoby.

5. Subjektivní a objektivní popis osoby 

Klíčové pojmy: subjektivní a objektivní popis osoby. 

Vzdělávací cíl: rozlišovat subjektivní popis a objektivní popis, 
subjektivně popisovat osoby slovem a písmem. 

6. Popis věci, zvířete a krajiny

Klíčové pojmy: popis věci, zvířete a krajiny, osnova popisu.

Vzdělávací cíl: ústně a písemně popsat věc, zvíře a krajinu, osno-
va popisu věci, zvířete a krajiny, všímat si funkce přídavných a 
podstatných jmen a obrazných pojmenování v textu.

7. Oznámení a zpráva

Klíčové pojmy: oznámení a zpráva.

Vzdělávací cíl: napsat oznámení o události, která se bude konat, 
a jednoduchou zprávu o události, která se už konala.

4. Opis karakteristika osobe

Ključni pojmovi: karakteristike osobe, plan opisa.

Obrazovna postignuća: usmeno i pismeno okarakterizirati osobu, 
primijetiti funkciju pridjeva i imenica i pjesničkih slika u njezinu 
opisu vanjskih i unutarnjih karakteristika. 

5. Subjektivni i objektivni opis osobe

Ključni pojmovi: subjektivni i objektivni opis osobe.

Obrazovna postignuća: razlikovati subjektivni od objektivnog opi-
sa osobe, dati usmeni i pismeni subjektivni opis osobe.

6. Opis stvari, životinja i krajolika 

Ključni pojmovi: opis stvari, životinja i krajolika, plan opisa.

Obrazovna postignuća: usmeno i pismeno opisati stvar, životinju 
i krajolik, plan opisa stvari, životinja i krajolika, primijetiti funk-
ciju pridjeva i imenica i pjesničkih slika u tekstu. 

7. Obavijest i vijest

Ključni pojmovi: obavijest i vijest.

Obrazovna postignuća: napisati obavijest o događaju koji će se 
dogoditi i jednostavnu vijest o događaju koji se dogodio. 
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8. Dopis, dopisnice, pohlednice, blahopřání, telefonování 

Klíčové pojmy: dopis, dopisnice, pohlednice, blahopřání, telefo-
nování.

Vzdělávací cíl: napsat dopis, dopisnici, pohlednici, blahopřání 
k Vánocům a k Novému roku, umět se představit, domluvit a 
omluvit při telefonování. 

9. Rozšiřování slovní zásoby

Klíčové pojmy: rozšiřování slovní zásoby.

Vzdělávací cíl: pojmenovat a popsat věci, místa a činnosti, s 
kterými se často setkáváme: školní pomůcky, knihovna, čas, 
nákup, Vánoce, stolování, úklid, Velikonoce, jarní květiny. 

10. Poslech, interpretativní čtení a přednes literárních děl

Klíčové pojmy: interpretativní čtení a přednes literárních děl, po-
ezie, prózy a dramatu.

Vzdělávací cíl: vyjádřit zážitek z literárního díla vhodným inter-
pretativním čtením a přednesem. 

11. Poslech a čtení literárních a neliterárních textů

Klíčové pojmy: literární a neliterární texty.

Vzdělávací cíl: rozlišit literární a neliterární text.

12. Dramatizace textů 

Klíčové pojmy: dramatizace, divadelní role.

Vzdělávací cíl: dokázat předvést divadelní text.

13. Výslovnost hlásek 

Klíčové pojmy: výslovnost hlásek. 

Vzdělávací cíl: správné psaní, čtení a výslovnost krátkých a dlou-
hých samohlásek, správná výslovnost všech souhlásek, rozlišovat 
při vyslovování a při psaní hlásku a grafém h a ch a ř, ž a š.

14. Překlad 

Klíčové pojmy: překlad.

Vzdělávací cíl: překládat jednodušší texty z chorvatštiny do če-
štiny a z češtiny do chorvatštiny.

8. Pismo, dopisnica, razglednica, čestitka i telefoniranje

Ključni pojmovi: pismo, dopisnica, razglednica, čestitka i telefo-
niranje.

Obrazovna postignuća: napisati pismo, dopisnicu, razglednicu, 
čestitku za Božić i novogodišnju čestitku, predstaviti se, dogovo-
riti i ispričati se prilikom telefoniranja.

9. Obogaćivanje rječnika

Ključni pojam: obogaćivanje rječnika.

Obrazovna postignuća: imenovati i opisati stvari, mjesta i aktiv-
nosti u svakidašnjem životu učenika: školske potrepštine, knjiž-
nica, vrijeme, kupovina, Božić, prostiranje stola, pospremanje, 
Uskrs, proljetno cvijeće.

10. Slušanje, interpretativno čitanje i recitiranje književnih djela

Ključni pojmovi: interpretativno čitanje i recitiranje poezije, proze 
i dramskih književnih djela.

Obrazovna postignuća: izraziti doživljaj književnog djela priklad-
nim interpretativnim čitanje i recitiranjem. 

11. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova

Ključni pojmovi: književni i neknjiževni tekstovi. 

Obrazovna postignuća: razlikovati književne i neknjiževne tekstove.

12. Dramatizacija tekstova

Ključni pojmovi: dramatizacija, uloge.

Obrazovna postignuća: uprizoriti dramski tekst.

13. Izgovor 

Ključni pojmovi: izgovor samoglasnika i suglasnika. 

Obrazovna postignuća: ispravno pisanje, čitanje i izgovaranje 
kratkih i dugih samoglasnika, pravilan izgovor svih suglasnika, 
razlikovanje u izgovoru i pisanju h a ch te ř, ž a š.

14. Prijevod 

Ključni pojam: prijevod.

Obrazovna postignuća: prijevod jednostavnijih tekstova s hrvat-
skoga jezika na češki i s češkoga na hrvatski jezik. 

LITERATURA
1. Literatura

Klíčové pojmy: literatura, literární druhy (poezie, próza, drama).

Vzdělávací cíl: rozlišovat výrazové formy v literatuře podle vněj-
ších znaků (poezie, próza, drama).

2. Pojem vypravování 

Klíčové pojmy: vypravování, děj, základní myšlenka, próza.

Vzdělávací cíl: pochopit, že vypravování vypráví děj, formulovat 
základní myšlenku vypravování. 

3. Osnova vypravování

Klíčové pojmy: fabule nebo syžet, osnova, části osnovy, kapitola.

Vzdělávací cíl: umět určit a pojmenovat části vypravování (úvod, 
hlavní část, závěr), samostatně vypracovat osnovu jednoduššího 
vypravování, umět určit kapitolu v dětském románu.

KNJIŽEVNOST

1. Književnost

Ključni pojmovi: književnost, književni rod (poezija, proza, drama).

Obrazovna postignuća: razlikovati književni rod s obzirom na 
vanjski oblik (poezija, proza, drama).

2. Obilježja pripovjednog teksta

Ključni pojmovi: pripovijedanje, događaj, proza.

Obrazovna postignuća: uočiti da pripovjedni tekst pripovijeda o 
radnji, uočiti osnovnu misao pripovjednog teksta.

3. Fabula i dijelovi fabule

Ključni pojmovi: fabula, plan pripovijedanja, dijelovi pripovije-
danja, poglavlje.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, 
središnji ili glavni dio, završetak), izraditi plan pripovijedanja jed-
nostavnijih tekstova, uočiti poglavlje u dječjem romanu.
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4. Způsoby vypravování

Klíčové pojmy: vypravování v 1. a ve 3. osobě, vypravování, popis, 
dialog.

Vzdělávací cíl: pochopit rozdíl ve vypravování v 1. a ve 3. osobě, 
všimnout si vztahu vypravěče v 1. a 3. osobě k vypravování, ro-
zlišovat v textu děj, popis a dialog.

5. Postava v literárním díle

Klíčové pojmy: charakteristika postavy jazykem a jednáním, hlav-
ní a vedlejší postava. 

Vzdělávací cíl: umět určit a pojmenovat vlastnosti postav v pro-
zaickém a dramatickém díle, uvést příklady v textu, rozlišit hlavní 
a vedlejší postavu.

6. Přenesený význam v literárním díle

Klíčové pojmy: přenesený význam, obrazné pojmenování, přísloví, 
hádanka. 

Vzdělávací cíl: všímat si přeneseného významu vyjádřeného per-
sonifi kací a obrazným pojmenováním v literárním díle.

7. Básnictví

Klíčové pojmy: báseň, stavba básně: verš, sloka, rým, téma, motiv, 
vázaný a volný verš, rytmus.

Vzdělávací cíl: umět určit báseň, umět určit v básni téma a mo-
tivy, rozlišit volný a vázaný verš, všimnout si rytmu ve volném 
a vázaném verši.

8. Umělecké prostředky

Klíčové pojmy: přirovnání, personifi kace, epiteton.

Vzdělávací cíl: umět určit v literárním textu umělecké prostředky 
přirovnání, personifi kace, epiteton a uvést na ně příklady, tvořit 
přirovnání, personifi kace, epiteta.

9. Dramatické texty

Klíčové pojmy: literární dílo určené k předvádění na scéně, dia-
log, monolog. 

Vzdělávací cíl: všímat si rysů literárního díla určeného k před-
vádění na scéně, rozlišovat dialog a monolog.

4. Načini pripovijedanja

Ključni pojmovi: pripovijedanje u 1. i 3. licu, pripovijedanje, opis, 
dijalog.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. licu, 
uočiti odnos pripovjedača u 1. i 3. licu prema pripovijedanome, 
razlikovati u tekstu događaj, opis i dijalog.

5. Lik u književnom djelu

Ključni pojmovi: karakterizacija lika govorom i postupcima, glav-
ni i sporedni likovi.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati osobine lika u pro-
znome i dramskome djelu, dati primjere karakterizacije u navo-
dima iz teksta, razlikovati glavne i sporedne likove.

6. Preneseno značenje u književnom djelu

Ključni pojmovi: preneseno značenje, pjesnička slika, poslovica, 
zagonetka.

Obrazovna postignuća: primijetiti preneseno značenje iskazano 
personifi kacijom i pjesničkom slikom u književnom djelu. 

7. Pjesništvo 

Ključni pojmovi: pjesma, građa pjesme: (stih, strofa, rima), tema, 
motiv, vezani i slobodni stih, ritam pjesme. 

Obrazovna postignuća: prepoznati pjesmu, prepoznati temu i mo-
tive u pjesmi, razlikovati vezani i slobodni stih, uočiti ritam u 
slobodnom i vezanom stihu.

8. Stilska izražajna sredstava

Ključni pojmovi: usporedba, personifi kacija, epitet.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati usporedbu, per-
sonifi kaciju i epitet u književnom tekstu, smišljati usporedbe, 
personifi kacije i epitete. 

9. Dramski tekstovi

Ključni pojmovi: tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, mono-
log.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja teksta namijenjenog izvo-
đenju na pozornici, razlikovati dijalog od monologa.

10. Lidová slovesnost

Klíčové pojmy: lidová slovesnost, ústní podání, hádanky, říkadla, 
písničky, rozpočitadla, jazykolamy, přísloví, pořekadla, pranosti-
ky, vánoční a velikonoční koledy. 

Vzdělávací cíl: pochopit význam pojmů lidová slovesnost a ústní 
podání, umět určit drobné žánry ústní slovesnosti. 

11. Pohádka

Klíčové pojmy: pohádka. 

Vzdělávací cíl: chápat pohádku jako původně lidové vyprávění o 
boji dobra a zla, přičemž dobro většinou vítězí, uvést nejčastější 
pohádkové nadpřirozené bytosti (čerti, víly, vodníci, čarodějnice, 
mluvící zvířata, draci) a kouzelné předměty v pohádkách, naučit se 
citovat příklady ustálené pohádkové frazeologie (za devatero hora-
mi, žili šťastně až do smrti) a magická čísla (tři, sedm), rozlišovat 
lidové a autorské pohádky a naučit se uvést jména sběratelů českých 
lidových pohádek (Karel Jaromír Erben a Božena Němcová).

10. Usmena književnost

Ključni pojmovi: usmena književnost, narodna književnost, pi-
talice, zagonetke, pjesme, brojalice, brzalice, poslovice, uzrečice, 
izreke, božićne i uskrsne kolede. 

Obrazovna postignuća: razumjeti pojmove usmena i narodna 
književnost, znati male usmenoknjiževne oblike.

11. Bajka

Ključni pojam: bajka.

Obrazovna postignuća: prepoznati bajku kao izvornu narodnu pri-
povijest o borbi dobra i zla u kojoj dobro najčešće pobjeđuje, nave-
sti najčešće nadnaravne likove u bajkama (vragove, vile, vodenjake, 
vještice, životinje koje govore, zmajeve) i magične predmete koji 
se pojavljuju u bajkama, prepoznati uobičajene izreke (iza devet 
gora, živjeli su sretno do smrti) i magične brojeve (tri, sedam), 
razlikovati narodne i autorske bajke, navesti imena skupljača čeških 
narodnih bajki (Karel Jaromír Erben i Božena Němcová).
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12. Moderní pohádka 

Klíčové pojmy: moderní pohádka. 

Vzdělávací cíl: rozlišit lidovou pohádku od pohádky umělé, mo-
derní, znát Václava Čtvrtka, Josefa Ladu a Karla Čapka jako nej-
známější spisovatele umělých pohádek, naučit se vyjmenovat nej-
známější postavy českých moderních pohádek (Rumcajs, Spejbl a 
Hurvínek, Kašpárek, Mach a Šebestová). 

13. Bajky

Klíčové pojmy: bajky. 

Vzdělávací cíl: znát bajku jako vyprávění jednoduchého příběhu, 
v němž vystupují zvířata jednající jako lidé a který obvykle 
pomocí alegorie vyjadřuje mravní ponaučení, rozlišit lidové a 
autorské, moderní poučení v bajkách, uvést Ezopa jako autora 
nejstarších známých bajek.

14. Dobrodružná četba

Klíčové pojmy: dobrodružná četba.

Vzdělávací cíl: všímat si rysů dobrodružné četby, sestavit osnovu 
literárního díla, rozeznat hlavní a vedlejší postavy, popsat a cha-
rakterizovat postavy.

12. Moderne bajke

Ključni pojam: moderne bajke.

Obrazovna postignuća: razlikovati narodne i umjetničke bajke, 
autorske, moderne bajke, otkriti Vaclava Čtvrteka, Josefa Ladu 
i Karela Čapeka kao najpoznatije pisce umjetničkih bajki, nave-
sti najpoznatije likove čeških autorskih bajki (Rumcajs, Spejbl a 
Hurvínek, Kašpárek, Mach a Šebestová).

13. Basna 

Ključni pojam: basna.

Obrazovna postignuća: znati prepoznati basnu kao pripovijedanje 
jednostavnog događaja koji obično alegorijom izražava moralnu 
pouku, a glavni likovi su životinje koje se ponašaju kao ljudi, znati 
prepoznati narodne i autorske, moderne basne, pouku u basni, 
navesti Ezopa kao najstarijeg pripovjedača basni.

14. Pustolovni roman

Ključni pojam: pustolovni (avanturistički) roman.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pustolovnog romana, sa-
staviti sažetak književnog djela, razlikovati glavne i sporedne li-
kove, sastaviti opis vanjskih i unutarnjih karakteristika lika. 

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 

1. Sdělovací prostředky

Klíčové pojmy: sdělovací prostředky - média, druhy sdělovacích 
prostředků.

Vzdělávací cíl: uvědomit si existenci různých druhů sdělovacích 
prostředků, uvést příklad sdělovacího procesu (odesílatel, zpráva, 
médium, příjemce, dorozumívání) u různých druhů sdělovacích 
prostředků.

2. Druhy fi lmu 

Klíčové pojmy: dokumentární fi lm, animovaný fi lm, hraný fi lm.

Vzdělávací cíl: poznávání a rozlišování druhů fi lmu.

3. Animovaný fi lm

Klíčové pojmy: obraz nebo předmět v pohybu.

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy animovaného fi lmu, ro-
zlišit kreslený a loutkový fi lm. 

4. Tisk

Klíčové pojmy: druhy tiskovin.

Vzdělávací cíl: umět určit druhy tiskovin a rozlišovat je.

5. Divadlo 

Klíčové pojmy: scénické výrazové prostředky: hovor, hra, scéno-
grafi e, kostýmy. 

Vzdělávací cíl: všímat si střetu postav, umět určit divadelní výra-
zové prostředky, úlohu scénografi e, funkci kostýmů a osvětlení. 

DOMÁCÍ ČETBA

1. Božena Němcová: Pohádky 

2. Karel Jaromír Erben: Pohádky

3. Erich Kästner: Luisa a Lotka 

MEDIJI

1. Mediji

Ključni pojmovi: medij - prijenosnik poruke, vrste medija.

Obrazovna postignuća: osvijestiti postojanje različitih vrsta medi-
ja, navesti primjer za priopćajni proces (pošiljatelj, poruka, medij, 
primatelj, sporazumijevanje) u različitim vrstama medija.

2. Filmski rodovi

Ključni pojmovi: dokumentarni fi lm, animirani fi lm, igrani fi lm.

Obrazovna postignuća: znati i razlikovati fi lmske rodove.

3. Animirani fi lm

Ključni pojmovi: crtež ili predmet u pokretu. 

Obrazovna postignuća: prepoznati osnovna obilježja animiranog 
fi lma, razlikovati crtani fi lm od lutkarskog fi lma.

4. Tisak 

Ključni pojmovi: vrste tiska.

Obrazovna postignuća: prepoznati i i razlikovati vrste tiska.

5. Kazalište 

Ključni pojmovi: kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, sce-
nografi ja, kostimografi ja.

Obrazovna postignuća: uočiti suprotstavljene likove, prepoznati 
kazališna izražajna sredstva u predstavi: scenografi ju, kostimo-
grafi ju, rasvjetu.

POPIS LEKTIRE

1. Božena Němcová: Pohádky 

2. Karel Jaromír Erben: Pohádky

3. Erich Kästner: Luisa a Lotka  
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4. Václav Čtvrtek: Franta a já
5. Karel Čapek: Devatero pohádek
6.  Martina Drijverová: Zajíc a sovy, Táta pro radost a pro zlost
7. Marie Majerová: Čarovný svět
8. Slávka Žukovičová-Máchová: Mozaika 
9. Jiří Žáček – František Dostál: Život je pes
10. Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula 
11. Karel Dvořáček: Jak se Franta oženil
12. Josef Spilka: Náš Krakonoš 
13. Hans Christian Andersen: Pohádky 
14. Jan Vladislav: Deset večerů s pohádkou 
15. Helena Šmahelová: Dora a medvěd
16. Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka 
17. Jan Drda: České pohádky
18. René Goscinny: Mikuláš
19.  Josef Lada: Nezbedné pohádky, Bubáci a hastrmani, Vzpo-

mínky z dětství
20. Oldřich Sirovátka: Plný pytel pohádek 
21. Václav Čtvrtek – Radek Pilař: Rumcajs
22. Josef Štefan Kubín: Pohádky
23. Helena Šmahelová: Dobrá mysl
24. Hana Doskočilová: Diogenes v sudu 
25. František Nepil: Pět báječných strýčků 
26. Gunnel Lindová: Bílý kamínek

FILMY
1. Sedmero krkavců
2. Krakonoš a lyžníci
3. Nesmrtelná teta
4. Princezna ze mlejna
5. Lotrando a Zubejda
6. Kubula a Kuba Kubikula
7. Mach a Šebestová 
8. Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek
9. Václav Čtvrtek - Radek Pilař: Rumcajs
10. Josef Lada: Bubáci a hastrmani 
11. Jiří Trnka: Špalíček - Masopust 

4. Václav Čtvrtek: Franta a já
5. Karel Čapek: Devatero pohádek
6.  Martina Drijverová: Zajíc a sovy, Táta pro radost a pro zlost
7. Marie Majerová: Čarovný svět
8. Slávka Žukovičová-Máchová: Mozaika 
9. Jiří Žáček – František Dostál: Život je pes
10. Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula 
11. Karel Dvořáček: Jak se Franta oženil
12. Josef Spilka: Náš Krakonoš 
13. Hans Christian Andersen: Pohádky 
14. Jan Vladislav: Deset večerů s pohádkou 
15. Helena Šmahelová: Dora a medvěd
16. Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka 
17. Jan Drda: České pohádky
18. René Goscinny: Mikuláš
19.  Josef Lada: Nezbedné pohádky, Bubáci a hastrmani, Vzpo-

mínky z dětství
20. Oldřich Sirovátka: Plný pytel pohádek 
21. Václav Čtvrtek – Radek Pilař: Rumcajs
22. Josef Štefan Kubín: Pohádky
23. Helena Šmahelová: Dobrá mysl
24. Hana Doskočilová: Diogenes v sudu 
25. František Nepil: Pět báječných strýčků 
26. Gunnel Lindová: Bílý kamínek

POPIS FILMOVA
1. Sedmero krkavců
2. Krakonoš a lyžníci
3. Nesmrtelná teta
4. Princezna ze mlejna
5. Lotrando a Zubejda
6. Kubula a Kuba Kubikula
7. Mach a Šebestová 
8. Josef Skupa: Spejbl a Hurvínek
9. Václav Čtvrtek - Radek Pilař: Rumcajs
10. Josef Lada: Bubáci a hastrmani 
11. Jiří Trnka: Špalíček - Masopust

VI. ROČNÍK VI. RAZRED

JAZYK 
Podstatná jména

Klíčové pojmy: skloňování jmen a příjmení. 

Vzdělávací cíl: správně skloňovat jména a příjmení se zaměřením 
na skloňování chorvatských jmen v českém kontextu.

Přídavná jména

Klíčové pojmy: jmenné tvary přídavných jmen.

Vzdělávací cíl: rozlišit jmenný a složený tvar přídavného jména, 
naučit se skloňovat jmenné tvary přídavných jmen. 

Zájmena

Klíčové pojmy: zájmena, druhy zájmen osobní, přivlastňovací, 
ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná.

Vzdělávací cíl: umět určit zájmena, rozlišovat druhy zájmen: osob-
ní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná, 
znalost skloňování zájmen osobních, ukazovacích a přivlastňova-
cích. Skloňování zájmen, která se skloňují jako přídavná jména.

JEZIK 
Imenice

Ključni pojmovi: sklonidba imena i prezimena.

Obrazovna postignuća: ispravno sklanjati imena i prezimena s po-
zornošću na hrvatska imena i prezimena u češkom kontekstu.

Pridjevi

Ključni pojmovi: imenski oblici pridjeva.

Obrazovna postignuća: razlikovati određeni i neodređeni oblik 
pridjeva, ispravno sklanjati imenske oblike pridjeva.

Zamjenice

Ključni pojmovi: zamjenice, vrste zamjenica: osobne, posvojne, 
pokazne, upitne, odnosne, neodređene i negacijske.

Obrazovna postignuća: prepoznati zamjenice, razlikovati vrste 
zamjenica: osobne, posvojne, pokazne, upitne, odnosne, neodre-
đene i negacijske, ispravno sklanjati osobne zamjenice, zamjenice 
taj, naš i zamjenice koje se sklanjaju kao pridjevi.
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Číslovky

Klíčové pojmy: číslovky, druhy číslovek, číslovky určité a neurčité, 
základní, řadové, druhové a násobné.

Vzdělávací cíl: rozeznávat určité a neurčité číslovky, číslovky podle 
druhů: základní, řadové, druhové, násobné, správné čtení a psaní 
číslovek základních a řadových, skloňování základních číslovek, 
skloňování číslovek, které se skloňují jako přídavná jména.

Slovesa

Klíčové pojmy: slovesná osoba, slovesné číslo, slovesný čas, slo-
vesný způsob: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, infi nitiv a 
slovesa zvratná. 

Vzdělávací cíl: umět určit slovesa v textu, určit 1., 2. a 3. slovesnou 
osobu, určit jednotné a množné číslo, určit slovesný čas přítomný, 
minulý a budoucí, umět určit slovesný způsob oznamovací, roz-
kazovací a podmiňovací, správně tvořit slovesné tvary ve všech 
časech a způsobech, umět určit neurčitek (infi nitiv) a rozeznat 
koncovky neurčitku (infi nitivu). 

Příslovce

Klíčové pojmy: příslovce, druhy příslovcí: místa, času a způsobu, 
stupňování příslovcí.

Vzdělávací cíl: umět určit příslovce v textu, rozeznávání příslovcí 
místa, času a způsobu, pravopis příslovcí, stupňování příslovcí. 

Předložky

Klíčové pojmy: předložky.

Vzdělávací cíl: umět určit předložky v textu, určit pád jmen po 
předložkách, správná výslovnost a psaní předložek, rozlišování 
předložek a předpon. 

Brojevi

Ključni pojmovi: brojevi, vrste brojeva: određeni i neodređeni, 
glavni, redni, vrsni i zbirni.

Obrazovna postignuća: razlikovati određene i neodređene brojeve, 
razlikovati vrste brojeva: određeni i neodređeni, glavni, redni, vrsni 
i zbirni, ispravno čitanje i pisanje glavnih i rednih brojeva, sklonidba 
glavnih brojeva, sklonidba brojeva koji se sklanjaju kao pridjevi.

Glagoli

Ključni pojmovi: glagolsko lice, glagolski broj, glagolsko vrijeme, 
glagolski način: izjavni, zapovjedni i pogodbeni, infi nitiv i po-
vratni glagoli. 

Obrazovna postignuća: prepoznati glagole u tekstu, odrediti 1., 2. 
i 3. glagolsko lice, odrediti jedninu i množinu glagola, odrediti 
glagolsko vrijeme sadašnje, prošlo i buduće, prepoznati glagolski 
način: izjavni, zapovjedni i pogodbeni, ispravno tvoriti sve gla-
golske oblike u svim vremenima i načinima, prepoznati infi nitiv 
i infi nitivne nastavke. 

Prilozi 

Ključni pojmovi: prilozi, vrste priloga: mjesta, vremena i načina, 
stupnjevanje priloga.

Obrazovna postignuća: prepoznati priloge u tekstu, razlikovati 
priloge mjesta, vremena i načina, pravilno pisati priloge, pravil-
no stupnjevati priloge.

Prijedlozi 

Ključni pojam: prijedlozi. 

Obrazovna postignuća: prepoznati prijedloge u tekstu, odrediti 
padež imenice uz prijedlog, izgovor i pravopis prijedloga, razli-
kovati prijedlog i prefi ks.

Spojky

Klíčové pojmy: spojky.

Vzdělávací cíl: umět určit spojky, vědět, že před spojkami a, i, ani, 
nebo se nepíše čárka, náležité psaní čárek před spojkami.

Částice a citoslovce

Klíčové pojmy: částice a citoslovce.

Vzdělávací cíl: umět určit částice a citoslovce v textu.

Druhy slov, ohebné a neohebné slovní druhy 

Klíčové pojmy: ohebné a neohebné slovní druhy. 

Vzdělávací cíl: vyjmenovat slovní druhy, rozlišovat ohebné a ne-
ohebné druhy slov, uvést skloňování, stupňování a časování jako 
tři druhy ohýbání slov.

Věta jednoduchá

Klíčové pojmy: vyjádřený a nevyjádřený podmět, přísudek sloves-
ný a jmenný, shoda přísudku s podmětem. 

Vzdělávací cíl: rozlišovat vyjádřený a nevyjádřený podmět, přísu-
dek slovesný a jmenný, pravopis shody přísudku s podmětem.

Souvětí 

Klíčové pojmy: větné dvojice.

Vzdělávací cíl: rozlišení věty jednoduché a souvětí. 

Veznici

Ključni pojam: veznici.
Obrazovna postignuća: prepoznati veznike, navesti veznike a, i, 
ani, nebo kao veznike ispred kojih se ne piše zarez, pravilno pisati 
zareze ispred veznika. 

Čestice i usklici
Ključni pojmovi: čestice i usklici.
Obrazovna postignuća: prepoznati čestice i usklike u tekstu. 

Vrste riječi, promjenjive i nepromjenjive vrste riječi 
Ključni pojmovi: promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. 
Obrazovna postignuća: nabrojiti vrste riječi, razlikovati promje-
njive od nepromjenjivih vrsta riječi i razlikovati sklonidbu, stup-
njevanje i sprezanje kao tri vrste promjena riječi.

Jednostavna rečenica
Ključni pojmovi: izrečen i neizrečen subjekt, glagolski i imenski 
predikat, sročnost predikata sa subjektom. 
Obrazovna postignuća: razlikovati izrečeni i neizrečeni subjekt, 
glagolski i imenski predikat, pravopis sročnosti imenskog predi-
kata sa subjektom.

Složena rečenica
Ključni pojam: osnovni rečenični ustroj. 
Obrazovna postignuća: razlikovati jednostavne od složenih rečenica.
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Přímá a nepřímá řeč 

Klíčové pojmy: přímá a nepřímá řeč. 

Vzdělávací cíl: přímá a nepřímá řeč v písmu.

VYJADŘOVÁNÍ 

Vypravování - slovesa, přímá řeč a nespisovné výrazy ve 
vypravování 

Klíčové pojmy: slovesa, přímá řeč a nespisovné výrazy ve vypravování. 

Vzdělávací cíl: všímat si funkce sloves ve vypravování, využití 
přímé řeči s nespisovnými výrazy ve vypravování. 

Vypravování v 1. a 3. osobě 

Klíčové pojmy: vypravování v 1. a 3. osobě.

Vzdělávací cíl: rozlišovat vypravování v 1. a 3. osobě, být schopen 
vyprávět určitý příběh v 1. a 3. osobě.

Tvořivá reprodukce textu se změnou osoby vypravěče

Klíčové pojmy: vypravování se změnou osoby vypravěče.

Vzdělávací cíl: vypravovat text ústně a písemně se změnou osoby 
vypravěče.

Zkrácené vypravování

Klíčové pojmy: krátký obsah, osnova, souhrn. 

Vzdělávací cíl: zkracovat text, formulovat ústně a písemně krátký 
obsah a osnovu textu. 

Upravni i neupravni govor 

Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor.

Obrazovna postignuća: pravopisna pravila za upravni i neupravni 
govor.

IZRAŽAVANJE
Pripovijedanje - glagoli, upravni govor i neknjiževne riječi u 
pripovijedanju

Ključni pojmovi: glagoli, upravni govor i neknjiževne riječi u pri-
povijedanju.

Obrazovna postignuća: uočiti funkciju glagola, upravnoga govora 
i neknjiževnih riječi u pripovijedanju.

Pripovijedanje u 1. i 3. licu 

Ključni pojmovi: pripovijedanje u 1. i 3. licu. 

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. licu, 
pripovijedati događaj u 1. i 3. licu. 

Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta

Ključni pojmovi: gledište, prepričavanje s promjenom gledišta.

Obrazovna postignuća: prepričavati tekst usmeno i pismeno mi-
jenjajući gledište.

Sažeto prepričavanje 

Ključni pojmovi: sažeto prepričavanje, sažimanje, sažetak.

Obrazovna postignuća: sažimati tekst, samostalno usmeno i pi-
smeno oblikovati sažetak. 

Rozhovor 
Klíčové pojmy: soukromý a úřední rozhovor.
Vzdělávací cíl: rozlišovat soukromý rozhovor od úředního rozho-
voru, improvizace s dodržováním základních prvků soukromého 
a úředního rozhovoru. 

Poslech, interpretativní čtení a přednes literárních děl
Klíčové pojmy: interpretativní čtení a přednes poezie, prózy a dra-
matických literárních děl.
Vzdělávací cíl: vyjádřit zážitek z literárního díla vhodným inter-
pretativním čtením a přednesem, kultivovaný přednes, recitace 
básnických a prozaických útvarů. 

Popis osoby 
Klíčové pojmy: prostý popis osoby, umělecký popis osoby, přirov-
nání a obrazná pojmenování v uměleckém popisu. 
Vzdělávací cíl: rozlišovat prostý a umělecký popis, používat v po-
pisu přirovnání a obrazná pojmenování.

Popis předmětu 
Klíčové pojmy: popis předmětu, osnova popisu. 
Vzdělávací cíl: sestavit osnovu popisu předmětu, napsat popis 
složitějšího předmětu.

Popis pracovního postupu 
Klíčové pojmy: popis pracovního postupu, osnova popisu pracov-
ního postupu.
Vzdělávací cíl: vypracovat osnovu písemného popisu pracovního 
postupu, napsat popis pracovního postupu, použití odborných 
výrazů v popisu  pracovního postupu. 

Razgovor 
Ključni pojmovi: privatni i službeni razgovor.
Obrazovna postignuća: razlikovati službeni od privatnog razgo-
vora, improvizacija službenog i privatnog razgovora poštujući 
osobitosti svakog od njih.

Slušanje, interpretativno čitanje i recitiranje književnih djela
Ključni pojmovi: interpretativno čitanje i recitiranje poezije, pro-
ze i dramskih književnih djela.
Obrazovna postignuća: izraziti doživljaj književnog djela priklad-
nim interpretativnim čitanjem i recitiranjem. 

Opis osobe
Ključni pojmovi: opis osobe, umjetnički opis osobe, usporedba i 
pjesničke slike u umjetničkom opisu.
Obrazovna postignuća: razlikovati obični i umjetnički opis lika, 
koristiti se usporedbama, pjesničkim slikama u opisu. 

Opis predmeta
Ključni pojmovi: opis predmeta, plan opisa.
Obrazovna postignuća: sastaviti plan opisa složenijeg predmeta, 
opisati složeniji predmet.

Opis radnog postupka 
Ključni pojmovi: opis radnoga postupka, plan opisa radnog po-
stupka.
Obrazovna postignuća: sastaviti plan opisa radnog postupka, 
napisati opis radnog postupka, koristiti se stručnim izrazima u 
opisu radnoga postupka. 
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Rozšiřování slovní zásoby

Klíčové pojmy: rozšiřování slovní zásoby.

Vzdělávací cíl: umět pojmenovat a popsat co máme v kuchyni, 
rozhovor, představování, na návštěvě, omluva, vedení telefonních 
rozhovorů a zanechání vzkazu na záznamníku. 

Blahopřání, pohlednice a dopisnice, pozvánka na oslavu 

Klíčové pojmy: blahopřání, pohlednice a dopisnice, pozvánka. 

Vzdělávací cíl: správně napsat blahopřání k narozeninám, pohled-
nici a dopisnici, pozvánku na oslavu.

Poslech, interpretativní čtení a přednes literárních děl

Klíčové pojmy: interpretativní čtení a přednes poezie, prózy a dra-
matických literárních děl.

Vzdělávací cíl: vyjádřit zážitek z literárního díla vhodným iner-
pretativním čtením a přednesem. 

Překlad 

Klíčové pojmy: překlad.

Vzdělávací cíl: překládat jednodušší texty z chorvatštiny do če-
štiny a z češtiny do chorvatštiny.

Dramatizace prozaického textu

Klíčové pojmy: dramatizace, role, dialog, monolog, didaskalie. 

Vzdělávací cíl: zdramatizovat prozaický text, zahrát zdramatizo-
vaný text.

Psaní a výslovnost zvratných zájmen

Klíčové pojmy: zvratná slovesa a zvratná zájmena.

Vzdělávací cíl: správně psát a vyslovovat zvratná slovesa, především 
v případech, kdy se liší od chorvatštiny (učit se, hrát si, dívat se).

Obogaćivanje rječnika

Ključni pojam: obogaćivanje rječnika.

Obrazovna postignuća: imenovati i opisati stvari koje imamo u 
kuhinji, razgovor, predstavljanje, u posjetu, isprika, telefonski 
razgovori, ostavljanje poruke na telefonskoj sekretarici. 

Čestitka, razglednica i dopisnica, poziv na proslavu

Ključni pojmovi: čestitka, razglednica i dopisnica, pozivnica.

Obrazovna postignuća: napisati čestitku za rođendan, napisati 
razglednicu ili dopisnicu s praznika i pozivnicu na proslavu. 

Slušanje, interpretativno čitanje i recitiranje književnih djela

Ključni pojmovi: interpretativno čitanje i recitiranje poezije, pro-
ze i dramskih književnih djela.

Obrazovna postignuća: izraziti doživljaj književnog djela priklad-
nim interpretativnim čitanjem i recitiranjem. 

Prijevod 

Ključni pojam: prijevod.

Obrazovna postignuća: prijevod jednostavnijih tekstova s hrvat-
skoga jezika na češki i s češkoga na hrvatski jezik. 

Dramatizacija proznog teksta

Ključni pojmovi: dramatizacija, uloge, dijalog, monolog, didaskalije. 

Obrazovna postignuća: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski, 
uprizoriti dramski tekst.

Pisanje i izgovor povratnih zamjenica

Ključni pojmovi: prepoznati povratne glagole i povratne zamjenice.

Pravilno pisati i izgovarati povratne glagole, prije svega one koji su 
u hrvatskom jeziku različiti od čeških (učiti, igrati se, gledati).

LITERATURA

Vztah témat a motivů v literárním díle

Klíčové pojmy: námět, téma, motiv.

Vzdělávací cíl: námět - jev, který autor zpracovává, téma - autorův 
pohled na skutečnost, motiv - nejmenší část díla, která má nějaký 
význam. 

Literární druhy

Klíčové pojmy: literární druhy (lyrika, epika, drama) a literární 
žánry.

Vzdělávací cíl: uvědomit si základní rysy lyriky, epiky, dramatu, 
rozlišovat literární druhy, pojem literární žánry.

Lyrika

Klíčové pojmy: lyrická báseň, druhy lyriky (přírodní, osobní - mi-
lostná, vlastenecká).

Vzdělávací cíl: chápat vyjádření citů, dojmů a nálad jako základní 
rysy lyriky, rozlišit přírodní, osobní a vlasteneckou lyriku. 

Epika

Klíčové pojmy: epika. 

Vzdělávací cíl: pochopit děj jako základní rys epiky, umět určit 
epická literární díla a uvést nejznámější žánry epiky (pohádka, 
povídka, bajka, pověst, báje, román). 

KNJIŽEVNOST

Odnos teme i motiva u književnom djelu
Ključni pojmovi: poticaj, tema, motiv. 
Obrazovna postignuća: poticaj – pojava ili doživljaj koji autor 
obrađuje, tema - autorov pogled na realnost, motiv - najmanji 
dio teme koji ima značenje.

Književne vrste
Ključni pojmovi: književni rodovi (lirika, epika, drama) i knji-
ževne vrste.
Obrazovna postignuća: osvijestiti osnovne značajke lirike, epike i 
drame, razlikovati književne rodove, pojam književne vrste. 

Lirika 
Ključni pojmovi: lirska pjesma, vrste lirike (pejzažna, intimna - 
ljubavna, domoljubna).
Obrazovna postignuća: uočiti izražavanje osjećaja, dojmova i 
raspoloženja kao osnovnih obilježja lirike, razlikovati pejzažnu, 
intimnu i domoljubnu liriku.

Epika 
Ključni pojam: epika. 
Obrazovna postignuća: uočiti događaj kao osnovno obilježje epike, 
prepoznati epska književna djela i navesti najpoznatije epske knji-
ževne vrste (bajku, pripovijetku, basnu, legendu, mit, roman).
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Drama

Klíčové pojmy: drama, komedie, tragédie činohra, didaskalie, dra-
matická zápletka.

Vzdělávací cíl: chápat drama jako literární dílo určené k před-
vádění na jevišti, chápat dramatickou zápletku jako základ dra-
matického textu, rozlišovat komedii, tragédii a činohru. 

Báje 

Klíčové pojmy: báje (mýty). 

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy bájí, vyčlenit postavy v 
bájích. 

Pověsti 

Klíčové pojmy: pověsti.

Vzdělávací cíl: umět určit rysy pověsti, uvést neznámější postavy 
českých pověstí (Čech, Libuše, Přemysl, Horymír) a Aloise Jiráska 
jako nejvýznamnějšího autora českých pověstí.

Balada

Klíčové pojmy: balady.

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy balady, určit lyrické, epic-
ké a dramatické rysy balady, uvést Kytici Karla Jaromíra Erbena 
jako nejznámější českou sbírku balad, vyprávět krátký obsah ba-
lady Vodník.

Básnické obrazy

Klíčové pojmy: básnické obrazy.

Vzdělávací cíl: chápat básnický obraz jako obraz vnímaný zra-
kem, sluchem, čichem, chutí a hmatem. 

Umělecké prostředky

Klíčové pojmy: zvukomalba, refrén, kontrast, metafora. 

Vzdělávací cíl: umět určit a pojmenovat umělecké prostředky 
v poezii a próze, pozorovat opakování stejných hlásek, verše 
vytvářejícího rytmus básně, umět určit, pojmenovat a utvořit 
kontrast a metaforu. 

Drama

Ključni pojmovi: drama, komedija, tragedija, drama u užem smi-
slu, didaskalije, dramski sukob. 

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja teksta koji je namijenjen izvo-
đenju na pozornici, prepoznati dramski sukob kao temelj dramske 
radnje, razlikovati komediju, tragediju i dramu u užem smislu. 

Mitovi

Ključni pojam: mitovi. 

Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja mitova, uočiti 
mitološke likove.

Legende

Ključni pojam: legende.

Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja legendi, navesti naj-
poznatije likove čeških legendi (Čech, Libuše, Přemysl, Horymír) i 
Aloisa Jiráseka kao najpoznatijeg autora čeških legendi.

Balada 

Ključni pojam: balada.

Obrazovna postignuća: uočiti osnovne značajke balada, odrediti 
lirsko, epsko i dramsko obilježje balade, navesti Kyticu Karela 
Jaromira Erbena kao najpoznatiju češku zbirku balada, pripovi-
jedati kratak sadržaj balade Vodnik.

Pjesničke slike

Ključni pojam: pjesnička slika.

Obrazovna postignuća: prepoznati pjesničku sliku kao likovni 
izraz doživljen osjetilom vida, sluha, njuha, okusa i dodira. 

Stilska izražajna sredstva 

Ključni pojmovi: asonanca, ponavljanje, kontrast i metafora.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati stilska izražajna 
sredstva u poeziji i prozi, uočiti ulogu ponavljanja glasova, riječi 
i stihova u ostvarivanju ritma pjesme, prepoznati, imenovati i 
tvoriti kontrast i metaforu.

Nářečí a ústní lidová slovesnost

Klíčové pojmy: nářečí. 

Vzdělávací cíl: všímat si jazykových rysů lidové slovesnosti, rozli-
šovat lidovou báseň a píseň.

Druhy rýmů

Klíčové pojmy: rým sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný, 
rytmus básně.

Vzdělávací cíl: vnímat rým ve verších a dokázat určit jeho druh, 
uvědomit si, jak počet slabik ve verši ovlivňuje pravidelnost 
stavby básně.

Dobrodružná četba

Klíčové pojmy: dobrodružná povídka a román.

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy dobrodružné epiky, určit 
části fabule, charakterizovat postavy a vztahy mezi postavami. 

Narječje i usmena narodna književnost

Ključni pojam: narječje. 

Obrazovna postignuća: uočiti jezična obilježja narodne književ-
nosti, razlikovati narodnu pjesmu (báseň a píseň).

Vrste rime

Ključni pojmovi: parna, ukrštena, obgrljena, isprekidana rima, 
ritam pjesme.

Obrazovna postignuća: prepoznati rimu u stihovima, odrediti 
vrstu rime, uočiti kako broj slogova u stihu utječe na pravilnost 
pjesničke građe.

Pustolovna proza

Ključni pojam: pustolovni roman.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pustolovne proze, odrediti 
dijelove fabule, okarakterizirati likove i odnose među likovima. 
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SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Umělecké prostředky ve fi lmu
Klíčové pojmy: kádr, plán, úhel záběru.
Vzdělávací cíl: umět určit umělecké prostředky fi lmu, rozlišovat 
druhy záběrů, plánu a úhlů záběru. 

Internet
Klíčové pojmy: internetová síť, český jazyk a literatura na internetu.
Vzdělávací cíl: najít několik stránek o tématech z českého jazyka 
a literatury. 

Komiksy
Klíčové pojmy: umělecké prostředky komiksu: kresba, kvadrát, 
fabule předvedená v kvadrátech.
Vzdělávací cíl: umět určit vyjadřovací prostředky komiksu, vši-
mnout si podrobností a rozdílů mezi fi lmovým záběrem a kva-
drátem komiksu. 

MEDIJI 

Filmska izražajna sredstva
Ključni pojmovi: kadar, plan, kut snimanja.
Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva u fi lmu, ra-
zlikovati vrste kadrova, planova i kuta snimanja.

Internet
Ključni pojmovi: internetske stanice, češki jezik i književnost na 
Internetu.
Obrazovna postignuća: pronaći nekoliko internetskih stanica o 
temama iz češkog jezika i književnosti.

Strip
Ključni pojmovi: izražajna sredstva stripa: crtež, kvadrat, fabula 
prikazana u kvadratima.
Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva stripa: uoči-
ti sličnost i razliku između fi lmskog kadra i kadra u stripu. 

DOMÁCÍ ČETBA 

1. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 

2. Alois Jirásek: Staré pověsti české 

3. Karel Jaromír Erben: Kytice

4. Josef Věromír Pleva – Daniel Defoe: Robinzon

5. Franta Burian: Píseň oráčova

6. Markéta Zinnerová: Indiáni z Větrova 

7. Stanislav Rudolf: Metráček

8. Danielle Dušková: Báječná holka 

9. Iva Hercíková: Sůvy

10. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

11. Jarmila Dědková: Místo pro Danu

12. Eduard Štorch: Volání rodu

13. Jiří Suchý: Dítě školou povinné

14. Václav Řezáč: Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské uličce

15. V. Šustr: Jásavá 

16. Martina Drijverová: Táta nemá smutky rád

17. Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

18. H. Franková – Miloš Macourek: Dívka na koštěti 

19. Ota Hofman: Dorián, Návštěvníci

20. Stanislav Rudolf: Časová ztráta

21. Zdeněk Šupich: Chodba končí ve tmě

22. Eva Kačírková: Povídky s tajemstvím 

23. František Marek: Tajemství duté vrby

24. Eduard Štorch: Bronzový poklad

25. Rudyard Kipling: Knihy džunglí (úryvek)

FILMY

1. Na samotě u lesa

2. U Veliké řeky

3. Osada Havranů

4. Volání rodu

5. Jiří Trnka: Staré pověsti české

6. Kytice

7. Královna Koloběžka I.

8. Dívka na koštěti

9. Chytrá Šahrazád

10. Mauglí

POPIS LEKTIRE

1. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 

2. Alois Jirásek: Staré pověsti české 

3. Karel Jaromír Erben: Kytice

4. Josef Věromír Pleva – Daniel Defoe: Robinzon

5. Franta Burian: Píseň oráčova

6. Markéta Zinnerová: Indiáni z Větrova 

7. Stanislav Rudolf: Metráček

8. Danielle Dušková: Báječná holka 

9. Iva Hercíková: Sůvy

10. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

11. Jarmila Dědková: Místo pro Danu

12. Eduard Štorch: Volání rodu

13. Jiří Suchý: Dítě školou povinné

14. Václav Řezáč: Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské uličce

15. V. Šustr: Jásavá 

16. Martina Drijverová: Táta nemá smutky rád

17. Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka

18. H. Franková – Miloš Macourek: Dívka na koštěti 

19. Ota Hofman: Dorián, Návštěvníci

20. Stanislav Rudolf: Časová ztráta

21. Zdeněk Šupich: Chodba končí ve tmě

22. Eva Kačírková: Povídky s tajemstvím 

23. František Marek: Tajemství duté vrby

24. Eduard Štorch: Bronzový poklad

25. Rudyard Kipling: Knihy džunglí (úryvek)

POPIS FILMOVA

1. Na samotě u lesa

2. U Veliké řeky

3. Osada Havranů

4. Volání rodu

5. Jiří Trnka: Staré pověsti české

6. Kytice

7. Královna Koloběžka I.

8. Dívka na koštěti

9. Chytrá Šahrazád

10. Mauglí
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VII. ROČNÍK VII. RAZRED
JAZYK

Věta jednoduchá a souvětí
Klíčové pojmy: věta jednoduchá, základní větná dvojice, člen zá-
vislý a člen řídící.
Vzdělávací cíl: umět určit stavbu jednoduché věty, umět určit 
podmět a podmětovou část věty, umět určit přísudek a přísudko-
vou část věty, určit základní větnou dvojici, určit člen závislý a 
řídící.

Věta holá a rozvitá
Klíčové pojmy: věta holá a rozvitá, základní a rozvíjející větný 
člen.
Vzdělávací cíl: umět určit podmět a přísudek jako základní větný 
člen, určit podměty holé, rozvité, několikanásobné, vyjádřené a 
nevyjádřené, určit přísudky slovesné, jmenné, holé a rozvité, věta 
rozvitá, rozvíjející větný člen, určit větné dvojice a člen řídící a 
závislý.

Předmět 
Klíčové pojmy: předmět. 
Vzdělávací cíl: umět určit předmět jako rozvíjející větný člen, který 
závisí na slovese, nejčastěji ho tvoří podstatné jméno, určit pád 
předmětů, určit, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné. 

Příslovečné určení 
Klíčové pojmy: příslovečné určení, druhy příslovečného určení: 
místa, času a způsobu.
Vzdělávací cíl: příslovečné určení jako rozvíjející větný člen, který 
závisí na slovese, přídavném jméně nebo příslovci, vyjadřuje vnější 
okolnosti děje, rozlišovat příslovečná určení místa, času, způsobu, 
rozlišovat příslovečné určení holé, rozvité a několikanásobné. 

JEZIK

Jednostavna i složena rečenica 
Ključni pojmovi: jednostavna rečenica, osnovni rečenični dijelovi. 
Obrazovna postignuća: prepoznati strukturu jednostavne rečeni-
ce, prepoznati subjekt i subjektni skup, prepoznati predikat i pre-
dikatni skup, odrediti osnovne rečenične dijelove, odrediti glavne 
i zavisne dijelove.

Neproširena i proširena rečenica
Ključni pojmovi: neproširena i proširena rečenica, glavni i zavisni 
rečenični dijelovi. 
Obrazovna postignuća: prepoznati subjekt i predikat kao osnov-
ne rečenične dijelove, pronaći neproširene, proširene i višestru-
ke subjekte, izrečene i neizrečene, odrediti glagolske i imenske 
predikate, neproširene i proširene, proširena rečenica, prošireni 
predikat, odrediti glavne i zavisne dijelove rečenice.

Objekt
Ključni pojam: objekt.
Obrazovna postignuća: uočiti i prepoznati objekt u rečenici kao 
rečenični član koji dopunjava glagol, u službi objekta najčešće je 
imenica, odrediti padež objekta, odrediti je li neprošireni, proši-
reni odnosno glagol s više objekata.

Priložna oznaka 
Ključni pojmovi: priložna oznaka, priložna oznaka mjesta, vre-
mena i načina.
Obrazovna postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici kao re-
čenični član koji dopunjava glagol, prijedlog ili prilog, izražava 
vanjske okolnosti, razlikovati priložne oznake mjesta, vremena 
i načina, razlikovati neproširene, proširene i višestruke priložne 
oznake u rečenici.

Přívlastek 
Klíčové pojmy: přívlastek, přívlastek shodný a neshodný. 
Vzdělávací cíl: rozvíjející větný člen, který závisí na podstatném 
jméně a blíže určuje jeho význam, rozlišovat shodný a neshodný 
přívlastek, rozlišovat přívlastek holý, rozvitý a několikanásobný. 

Přístavek 
Klíčové pojmy: přístavek.
Vzdělávací cíl: přístavek jako rozvíjející větný člen, shodný pří-
vlastek, který je volně připojen k řídícímu podstatnému jménu, 
v řeči přístavek oddělovat přestávkami, v písmu čárkami.

Přehled rozvíjejících větných členů
Klíčové pojmy: druhy větných členů.
Vzdělávací cíl: uvést u každého rozvíjejícího větného členu chor-
vatský název, určit, na kterém větném členu závisí, jak se na něj 
ptáme, co vyjadřuje a jakým slovním druhem je vyjádřen.

Věty dvojčlenné a jednočlenné 
Klíčové pojmy: věty dvojčlenné a jednočlenné. 
Vzdělávací cíl: všímat si stavby dvojčlenné a jednočlenné věty, 
rozlišovat jednočlenné a dvojčlenné věty, určit slovní druh, který 
je základem jednočlenné věty, rozlišovat holé a rozvité jednočlen-
né věty.

Atribut
Ključni pojmovi: atribut, pridjevski i imenički atribut. 
Obrazovna postignuća: prepoznati atribut i atributni skup, uočiti 
atribut u rečenici kao rečenični član koji dopunjava imenicu i bliže 
određuje njezino značenje, razlikovati pridjevski i imenički atribut, 
razlikovati neprošireni i prošireni atribut te imenice s više atributa. 

Apozicija
Ključni pojam: apozicija.
Obrazovna postignuća: uočiti apoziciju kao imeničku dopunu u 
rečenici, slaganje apozicije s imenicom u rodu, broju, padežu,   
odijeliti apoziciju stankama u govoru, a u pismu zarezima.

Pregled rečeničnih članova
Ključni pojam: pregled.
Obrazovna postignuća: za sve dijelove osnovnoga rečeničnog 
ustroja navesti  njegov hrvatski (latinski) naziv, vrste, što dopu-
njava, kako postavljamo pitanje da bismo ga prepoznali, čime je 
izražen i što izražava. 

Dvočlane i jednočlane rečenice
Ključni pojmovi: dvočlane i jednočlane rečenice. 
Obrazovna postignuća: uočiti strukturu dvočlane rečenice i jedno-
člane rečenice, razlikovati jednočlane i dvočlane rečenice, u jedno-
članim rečenicama odrediti vrstu riječi koja je osnova jednočlane 
rečenice, razlikovati neproširene i proširene jednočlane rečenice. 
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Souvětí 
Klíčové pojmy: souvětí. 
Vzdělávací cíl: rozlišit větu jednoduchou a souvětí, správné psa-
ní čárek v souvětí, naučit se, že před spojkami a, i, ani, nebo 
zpravidla čárku nepíšeme, rozlišovat počet vět v souvětí, obsah 
jednoduché věty vyjádřit souvětím.

Souvětí souřadné a podřadné, věta hlavní a věta vedlejší
Klíčové pojmy: souvětí souřadné a podřadné, věta hlavní a věta 
vedlejší.
Vzdělávací cíl: umět určit  větu hlavní jako takovou, která nezávisí 
na jiné větě, umět určit větu vedlejší jako takovou, která závisí na 
hlavní větě jako rozvíjející větný člen, rozlišovat souvětí souřadné 
a souvětí podřadné, správné psaní čárek v souvětí.

Řeč nepřímá 
Klíčové pojmy: řeč nepřímá.
Vzdělávací cíl: řeč nepřímá závisí na slovese věty uvozovací jako 
věta vedlejší. 
Zaměňování přímé řeči řečí nepřímou. 

Vlastní jména
Klíčové pojmy: vlastní jména.
Vzdělávací cíl: správně skloňovat a psát vlastní jména. 

Velké začáteční písmeno v názvech světadílů, států, zemí, 
národů nebo obydlených míst 
Klíčové pojmy: velké začáteční písmeno  v názvech světadílů, 
států, zemí, národů nebo obydlených míst.
Vzdělávací cíl: znalost psaní velkého začátečního písmena v ná-
zvech světadílů, států, zemí, národů nebo obydlených míst.

Velké začáteční písmeno v názvech oblastí, krajů, částí osad, 
náměstí a ulic
Klíčové pojmy: velké začáteční písmeno  v názvech oblastí, krajů, 
částí osad, náměstí a ulic.
Vzdělávací cíl: naučit se správně psát velké začáteční písmeno v něko-
likaslovných názvech oblastí, krajů, částí osad, náměstí a ulic.

Složena rečenica
Ključni pojam: složena rečenica.
Obrazovna postignuća: razlikovati jednostavnu i složenu rečenicu, 
ispravno pisati zareze u složenim rečenicama, navesti veznike a, i, 
ani, nebo kao one, ispred kojih u većini slučajeva ne pišemo zarez, 
prepoznati broj rečenica u složenoj rečenici, jednostavne rečenice 
izraziti složenim rečenicama.

Nezavisno i zavisno složene rečenice, glavne i zavisne rečenice
Ključni pojmovi: nezavisno i zavisno složene rečenice, glavne i 
zavisne rečenice.
Obrazovna postignuća: prepoznati glavnu rečenicu kao onu koja 
nije zavisna o drugoj rečenici, prepoznati zavisnu rečenicu kao 
onu koja zavisi o glavnoj rečenici i dopunjava je, razlikovati zavi-
sno složene i nezavisno složene rečenice, pravilno pisanje zareza 
u složenoj rečenici.

Upravni govor
Ključni pojam: vlastita imena.
Obrazovna postignuća: prepoznati upravni govor kao zavisnu re-
čenicu, zamjena upravnog govora neupravnim. 

Vlastita imena
Ključni pojmovi: vlastita imena.
Obrazovna postignuća: ispravna sklonidba vlastitih imena i pre-
zimena. 

Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja 
naroda i naseljenih mjesta
Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, 
država, zemalja,  naroda i naseljenih mjesta.
Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga po-
četnog slova u nazivima kontinenata, država, zemalja naroda i 
naseljenih mjesta.

Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova 
naselja, trgova i ulica
Ključni pojmovi: višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova na-
selja, trgova i ulica.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati veliko slovo u nazivima 
pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica.

Velké začáteční písmeno v názvech spolků, organizací, spolků 
a veřejných shromáždění 

Klíčové pojmy: velké začáteční písmeno  v názvech organizací, 
spolků, sdružení a veřejných shromáždění. 

Vzdělávací cíl: naučit se správně psát velké začáteční písmeno  
v několikaslovných  názvech organizací, spolků, sdružení a veřej-
ných shromáždění.

VYJADŘOVÁNÍ 

Vypravování 

Klíčové pojmy: osnova, dialog a přímá řeč ve vypravování. 

Vzdělávací cíl: sestavit osnovu, označit úvod, hlavní část a závěr 
vypravování, dialog ve vypravování, používání přímé řeči ve 
vypravování, používání výstižných sloves ve vypravování, vyhýbat 
se zbytečnému opakování slov a slovních spojení, používat ve 
vypravování dialog. 

Veliko početno slovo u nazivima društava, organizacija, udru-
ga, pokreta i javnih skupova

Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima društava, orga-
nizacija, udruga, pokreta i javnih skupova.

Obrazovna postignuća: pravilno pisati veliko početno slovo u naj-
češćim primjerima. 

Pisanje višečlanih imena 

Ključni pojmovi: pisanje velikog slova u višečlanim imenima. 

Obrazovna postignuća: znati i primjenjivati pravopisna načela o 
pisanju velikog slova u višečlanim imenima. 

IZRAŽAVANJE

Pripovijedanje

Ključni pojmovi: plan pripovijedanja, dijalog i upravni govor u 
pripovijedanju.

Obrazovna postignuća: sastaviti plan pripovijedanja, označiti 
uvod, razradu i završetak, koristiti se dijalogom i upravnim govo-
rom u pripovijedanju, ukloniti suvišno ponavljanje riječi i skupine 
riječi u pripovijedanju. 
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Popis

Klíčové pojmy: popis. 

Vzdělávací cíl: používání vhodných přídavných jmen a přirovnání 
v popisu, používání výstižných pojmenování v popisu. 

Funkce popisu ve vypravování 

Klíčové pojmy: popis, statický a dynamický popis, zpomalování 
děje.

Vzdělávací cíl: znát funkci popisu ve vypravování  (statický a 
dynamický popis, zpomalování děje), používat popis ve vypra-
vování. 

Popis pracovního postupu 

Klíčové pojmy: popis pracovního postupu. 

Vzdělávací cíl: osnova popisu pracovního postupu, popis pracov-
ního postupu jako návod, dodržovat jasnost a přehlednost a ná-
zornost pracovního postupu, popisování úkonů v pořadí, jak za 
sebou následují, používání odborných výrazů v popisu, použití 
přiléhavých a přesných slov v popisu. 

Popis vnitřního a vnějšího prostoru 

Klíčové pojmy: popis vnitřního a vnějšího prostoru. 

Vzdělávací cíl: sestavit osnovu popisu  vnitřního a vnějšího pro-
storu, popsat vnitřní a vnější prostor. 

Vytváření a interpretace vtipů a anekdot

Klíčové pojmy: umělecké psaní a interpretační vypravování vtipů 
a anekdot.

Vzdělávací cíl: tvorba a interpretace vtipů a anekdot ze školního 
života.

Opis 

Ključni pojam: opis.

Obrazovna postignuća: koristiti se pridjevima i usporedbama u 
opisu, odgovarajućim riječima u opisu. 

Opis u pripovijedanju

Ključni pojmovi: opis, statičan i dinamičan opis, usporavanje radnje.

Obrazovna postignuća: prepoznati ulogu opisa u pripovijedanju 
(statičan i dinamičan opis, usporavanje radnje), djelotvorno se 
koristiti opisom u pripovijedanju. 

Opis radnog procesa

Ključni pojam: opis radnog procesa.

Obrazovna postignuća: plan opisa radnog procesa, opis radnog 
procesa, primjenjivati jasnoću, preglednost i zornost u opisu rad-
nog procesa, opisati radnje prema redoslijedu, korištenje stručnih 
izraza u opisu, korištenje odgovarajućih i točnih riječi u opisu.

Opis otvorenoga i zatvorenoga prostora

Ključni pojmovi: opis otvorenoga i zatvorenoga prostora, plan 
opisa.

Obrazovna postignuća: sastaviti plan opisa zatvorenoga i otvo-
renoga prostora, opisivati zatvoreni i otvoreni prostor na osnovi 
sastavljenoga plana.

Stvaralačko pisanje i interpretativno kazivanje viceva i aneg-
dota

Ključni pojmovi: pisanje i kazivanje anegdota i viceva.

Obrazovna postignuća: stvaralačko pisanje i interpretativno kazi-
vanje anegdota i viceva (iz školskog života).

Funkce uměleckých prostředků v literární tvorbě

Klíčové pojmy: umělecké prostředky.

Vzdělávací cíl: samostatně vytvářet   básnické obrazy, používat při 
uměleckém vyjadřování zvukomalebná slova, přirovnání, perso-
nifi kaci, metaforu, kontrast, hyperbolu a gradaci.  

Komentář

Klíčové pojmy: komentář.

Vzdělávací cíl: umět určit komentář a rozlišit jej od zprávy, umět 
vyslechnout komentář a porozumět mu, sestavit ústní a písemný 
komentář. 

Způsob dorozumívání 

Klíčové pojmy: způsoby dorozumívání.

Vzdělávací cíl: hodnota mluveného slova,  neverbální dorozumí-
vací prostředky a jejich sdělná funkce, používat neverbální doro-
zumívací prostředky při komunikaci.

Poslech, interpretační čtení a přednes literárních děl

Klíčové pojmy: interpretační čtení  a přednes poezie, prózy a dra-
matických literárních děl.

Vzdělávací cíl: vyjádřit zážitek z literárního díla vhodným inter-
pretačním čtením a přednesem.

Izražavanje pjesničkim slikama

Ključni pojmovi: stilska izražajna sredstva.

Obrazovna postignuća: samostalno stvarati pjesničke slike: onomato-
pejske riječi, usporedbu, personifi kaciju, metaforu, kontrast, hiperbo-
lu i gradaciju, upotrebljavati stvorene izraze u stvaralačkom pisanju.

Komentar

Ključni pojam: komentar.

Obrazovna postignuća: prepoznati komentar i razlikovati ga od vijesti, 
slušati i razumjeti komentar, stvarati komentar u govoru i pismu. 

Načini sporazumijevanja

Ključni pojmovi: načini sporazumijevanja.

Obrazovna postignuća: sporazumijevanje, vrednote govorenog jezi-
ka, nejezična sredstva sporazumijevanja i njihova obavijesna funkcija, 
primjereno se služiti vrednotama govorenog jezika, djelotvorno se 
služiti nejezičnim sredstvima u uljuđenoj govornoj komunikaciji.

Slušanje, interpretativno čitanje i recitiranje književnih djela

Ključni pojmovi: interpretativno čitanje i krasnoslovljenje poezije, 
proze i dramskih književnih djela.

Obrazovna postignuća: izraziti doživljaj književnog djela priklad-
nim interpretativnim čitanjem i recitiranjem. 
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Čárka v souvětí

Klíčové pojmy: souvětí, souvětí s vloženou vedlejší větou, inverze 
a spojovací výrazy.

Vzdělávací cíl: používat čárku v souvětí podle pravidel českého 
pravopisu. 

Přímá a nepřímá řeč 

Klíčové pojmy: pravopis přímé a nepřímé řeči ve slohu. 

Vzdělávací cíl: správné psaní přímé řeči  v různě stavěných větách, 
měnit přímou řeč v nepřímou a obráceně.

Rozšiřování slovní zásoby

Klíčové pojmy: rozšiřování slovní zásoby.

Vzdělávací cíl: umět pojmenovat a popsat co je na poště, v hotelu, 
v restauraci a v kadeřnictví.

Překlad 

Klíčové pojmy: překlad.

Vzdělávací cíl: překládat jednodušší texty z chorvatštiny do če-
štiny a z češtiny do chorvatštiny.

Dramatizace prozaického textu

Klíčové pojmy: dramatizace, role, dialog, monolog, didaskalie. 

Vzdělávací cíl: zdramatizovat prozaický text, zahrát zdramatizo-
vaný text.

Dopis

Klíčové pojmy: dopis. 

Vzdělávací cíl: umět určit základní části osobního a otevřeného 
dopisu, napsat otevřený dopis a dodržet přitom pravidla a formu 
dopisu, rozlišovat stylistické rysy osobního a otevřeného dopisu 
na rozdíl od dopisu úředního.

Zarez u složenoj rečenici

Ključni pojmovi: složena rečenica, složena rečenica s umetnutom 
zavisnom rečenicom, inverzija i vezničke riječi. 

Obrazovna postignuća: pisati zarez u  složenoj rečenici na osnovi 
pravopisa. 

Upravni i neupravni govor

Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor u pisanju.

Obrazovna postignuća: točno pisanje upravnoga govora u rečeni-
cama s različitim odnosima navođenja upravnoga govora, pravil-
no preoblikovati upravni u neupravni govor i obratno. 

Obogaćivanje rječnika

Ključni pojam: obogaćivanje rječnika.

Obrazovna postignuća: imenovati i opisati stvari koje imamo na 
pošti, u restoranu, u frizerskom salonu. 

Prijevod 

Ključni pojam: prijevod.

Obrazovna postignuća: prijevod jednostavnijih tekstova s hrvat-
skog jezika na češki i s češkoga na hrvatski jezik. 

Dramatizacija proznog teksta

Ključni pojmovi: dramatizacija, uloge, dijalog, monolog, didaskalije. 

Obrazovna postignuća: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski, 
uprizoriti dramski tekst.

Pismo 

Ključni pojmovi: pismo. 

Obrazovna postignuća: usvojiti obilježja osobnog i otvorenog pi-
sma, napisati otvoreno pismo poštujući uljudbena pravila i formu 
pisma, razlikovati stilska obilježja otvorenog i osobnog pisma u 
odnosu na službeni dopis. 

LITERATURA

Idea v literárním díle

Klíčové pojmy: idea.

Vzdělávací cíl: umět určit ideu literárního díla.

Sled dějů v literárním díle

Klíčové pojmy: kompozice, chronologická, retrospektivní (zpětná), 
rámcová a paralelní (prolínavá).

Vzdělávací cíl: umět určit kompozici jako uspořádání tematických 
složek v literárním díle, rozlišovat chronologickou a retrospektiv-
ní kompozici literárního díla. 

Biografi e a autobiografi e 

Klíčové pojmy: biografi e a autobiografi e. 

Vzdělávací cíl: povšimnout si základních rysů biografi e a auto-
biografi e. 

Historická a vědecko-fantastická povídka a  román 

Klíčové pojmy: historický a vědecko-fantastický román. 

Vzdělávací cíl: rozlišit román podle námětu, umět určit způsoby 
vypravování. 

KNJIŽEVNOST

Ideja u književnom djelu

Ključni pojmovi: ideja.

Obrazovna postignuća: uočiti ideju u književnom djelu. 

Slijed događaja u pripovjednome djelu

Ključni pojmovi: kompozicija, kronološka, retrospektivna i prste-
nasta te paralelna. 

Obrazovna postignuća: uočiti kompoziciju u pripovjednome dje-
lu, prepoznati kronološku, retrospektivnu, prstenastu i paralelnu 
kompoziciju. 

Biografi ja i autobiografi ja

Ključni pojmovi: biografi ja i autobiografi ja.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja biografi je i autobiografi je.

Povijesna i znanstveno-fantastična pripovijetka i roman

Ključni pojmovi: povijesni roman, znanstveno-fantastični roman.

Obrazovna postignuća: razlikovati romane prema tematsko-mo-
tivskom sloju, prepoznati načine pripovijedanja. 
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Epické žánry: črta, vtip a anekdota 

Klíčové pojmy: črta, vtip a anekdota.

Vzdělávací cíl: všimnout si hlavních rysů črty, vtipu a anekdoty.

Detektivní povídka a detektivní román

Klíčové pojmy: detektivní povídka a detektivní román.

Vzdělávací cíl: umět určit motivy a témata děje a charakterizovat 
postavy v detektivní próze.

Sociální tematika v poezii a próze

Klíčové pojmy: sociální román, sociální povídka a sociální poezie.

Vzdělávací cíl: všímat si  sociálních motivů v sociální poezii a 
próze.

Postava v literárním díle

Klíčové pojmy: etická charakteristika, psychologická charakteristi-
ka, sociální charakteristika, portrét a motivy chování postavy.

Vzdělávací cíl: všímat si charakteru postavy v literárním díle, učit 
portrét postavy v literárním díle, všímat si motivace chování po-
stav a jejich vztahů.

Charakteristika postav

Klíčové pojmy: charakteristika postav. 

Vzdělávací cíl: prostředky v charakteristice postav (fyziognomie, 
sociální situace a psychologické momenty), rozlišovat vnější a 
vnitřní charakteristiku postav.  

Umělecké prostředky: metafora, hyperbola, gradace

Klíčové pojmy: metafora, hyperbola, gradace.

Vzdělávací cíl: umět určit a vysvětlit metaforu, hyperbolu a gra-
daci v uměleckém díle.

Pripovjedne vrste: crtica, anegdota, vic

Ključni pojmovi: crtica, anegdota, vic.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja crtice, anegdote i vica.

Kriminalistička pripovijetka i kriminalistički roman

Ključni pojmovi: kriminalistička pripovijetka i kriminalistički roman.

Obrazovna postignuća: uočiti teme, motive i značajke likova u 
pripovjednim djelima kriminalističke tematike.

Socijalna tematika u pjesništvu i prozi

Ključni pojmovi: socijalni roman, socijalna pripovijetka i socijalna 
poezija. 

Obrazovna postignuća: uočiti socijalne motive i teme u pjesničkim 
i pripovjednim tekstovima.

Lik u književnom djelu

Ključni pojmovi: etička karakterizacija, psihološka karakterizacija, 
socijalna karakterizacija, portret, motiviranost postupaka lika. 

Obrazovna postignuća: uočiti značajke lika u književnome djelu, pre-
poznati načine karakterizacije lika u književnom djelu, odrediti por-
tret lika, uočiti motiviranost postupaka likova i njihove međuodnose.

Stilska izražajna sredstva: metafora, hiperbola i gradacija

Ključni pojmovi: metafora, hiperbola i gradacija.

Obrazovna postignuća: prepoznati i objasniti metaforu, hiperbolu 
i gradaciju u književnom djelu.

Teme lirskih pjesama

Ključni pojmovi: misaona (refl eksivna) i duhovna (religiozna) 
pjesma.

Obrazovna postignuća: uočiti teme i motive u misaonim i duhov-
nim pjesmama.

Náboženská a refl exivní lyrika

Klíčové pojmy: náboženská a refl exivní lyrika.

Vzdělávací cíl: všímat si témat náboženské a refl exivní lyriky.

Dramatické žánry

Klíčové pojmy: komedie, tragédie, činohra, dějství a výstupy.

Vzdělávací cíl: rozlišovat komedii, tragédii a činohru, umět určit 
dějství a výstup.

Lidová slovesnost a vliv lidové tvorby na literaturu 

Klíčové pojmy: vliv lidové tvorby na autory umělecké literatury.

Vzdělávací cíl: uvědomit si vliv lidové slovesnosti na autory.

Povídka

Klíčové pojmy: povídka.

Vzdělávací cíl: uvědomit si základní rysy povídky, rozlišovat 
povídky od anekdoty a románu, umět určit povídku ze souča-
sného života, historickou, dobrodružnou, fantastickou, lyrickou, 
psychologickou, akční, humoristickou a sociální.

Dramske vrste

Ključni pojmovi: komedija, tragedija, drama u užem smislu, čin 
i dramski prizor.

Obrazovna postignuća: razlikovati  komediju, tragediju i dramu u 
užem smislu, uočiti dramski prizor.

Narodna književnost i utjecaj narodne književnost ina knji-
ževnost

Ključni pojam: utjecaj narodne književnosti na pisce. 

Obrazovna postignuća: uočiti utjecaj narodne književnosti na 
književnike. 

Pripovijetka

Ključni pojam: pripovijetka. 

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pripovijetke, razlikovati 
pripovijetku od  anegdote i romana, razlikovati pripovijetku iz 
suvremenoga života, povijesnu, pustolovnu, fantastičnu, liričnu, 
psihološku, akcijsku, humorističnu i socijalnu.



STRANICA 50 – BROJ 29 ČETVRTAK, 4. OŽUJKA 2010.NARODNE NOVINE
SLUŽBENI  LIST  REPUBLIKE  HR VA TSKE

Cestopis

Klíčové pojmy: cestopis, popis cesty, asociace.

Vzdělávací cíl: všímat si základních rysů cestopisu, pochopit aso-
ciaci jako důležitý postup při psaní cestopisů.

Dobrodružná epika

Klíčové pojmy: dobrodružné příběhy.

Vzdělávací cíl: všímat si základních rysů dobrodružné epiky, vší-
mat si děje a situací v dobrodružné epice, charakterizovat postavy 
a vztahy mezi postavami. 

Romance

Klíčové pojmy: romance.

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy romance, dobrodružný 
námět a refrén.

Deník

Klíčové pojmy: deník. 

Vzdělávací cíl: umět určit základní rysy deníku, samostatně vést 
vlastní deník.

Putopis 

Ključni pojmovi: putopis, opis puta, asocijacije.

Obrazovna postignuća: uočiti  obilježja putopisa, uočiti asocijativ-
nost kao važan postupak u nastajanju putopisa

Pustolovna epika 

Ključni pojmovi: pustolovna epika. 

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pustolovne epike, uočiti 
događaje i situacije u pustolovnoj epici, okarakterizirati lik i od-
nose među likovima.

Romanca

Ključni pojmovi: romanca.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja romance, pustolovnu te-
matiku i refren. 

Dnevnik 

Ključni pojmovi: dnevnik. 

Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja dnevnika, samo-
stalno pisati dnevnik. 

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 
Hraný fi lm

Klíčové pojmy: hraný fi lm, interiér, exteriér, úhel záběru, režisér  
a druhy hraného fi lmu.

Vzdělávací cíl: umět určit a vysvětlit rysy hraného fi lmu, rozli-
šovat prostředí, porozumět pojmu úhel záběru, všímat si hlavní 
myšlenky fi lmu, vztahů mezi postavami, vnímat umělecké pro-
středky fi lmu, znát funkci režiséra při tvorbě fi lmu,  rozlišovat 
druhy hraného fi lmu, srovnat fi lm a literární dílo. 

Televizní pořady

Klíčové pojmy: druhy televizních pořadů.

Vzdělávací cíl: rozlišovat druhy televizních pořadů podle jejich  
účelu. 

Rozhlas

Klíčové pojmy: zvuk jako výrazový prostředek, druhy rozhla-
sových pořadů.

Vzdělávací cíl: umět určit rozhlasové vyjadřovací prostředky, 
rozlišovat druhy rozhlasových pořadů, uvědomit si informační, 
vzdělávací a zábavní funkci rozhlasu.

Knihovna

Klíčové pojmy: knihovnický materiál.

Vzdělávací cíl: samostatně používat pomůcky: slovník, encyklo-
pedii, pravidla pravopisu.

DOMÁCÍ ČETBA 

1. Marie Majerová: Robinzonka 

2. Hana Bořkovcová: My tři cvoci 

3. Božena Němcová: Divá Bára 

4. Jaroslav Seifert: Maminka

5. Iva Procházková: Čas tajných přání

MEDIJI

Igrani fi lm

Ključni pojmovi: igrani fi lm, vrste igranog fi lma.

Obrazovna postignuća: prepoznati i objasniti obilježja igranog 
fi lma i fi lmske priče, uočiti ideju, odnose među likovima i izra-
žajna sredstva, razlikovati vrste igranog fi lma, usporediti fi lm i 
književno djelo.

Televizijske emisije

Ključni pojmovi: vrste televizijskih emisija.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste televizijskih emisija s ob-
zirom na njihovu namjenu.

Radio 

Ključni pojmovi: zvuk - radijsko izražajno sredstvo, vrste radijskih 
emisija.

Obrazovna postignuća: prepoznati radijska izražajna sredstva, ra-
zlikovati vrste radijskih emisija, osvijestiti obavijesnu, obrazovnu 
i zabavnu ulogu radija.

Knjižnica 

Ključni pojmovi: knjižnična građa.

Obrazovna postignuća: samostalno se služiti referentnom zbir-
kom: rječnikom, enciklopedijom, pravopisom.

POPIS LEKTIRE 

1. Marie Majerová: Robinzonka 

2. Hana Bořkovcová: My tři cvoci 

3. Božena Němcová: Divá Bára 

4. Jaroslav Seifert: Maminka

5. Iva Procházková: Čas tajných přání
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6. Štěpán Hradec: Povídky

7.  Stanislav Rudolf: Kopretiny pro zámeckou paní; Nebreč, 
Lucie; Něžně háčkovaný čas

8. Helena Šmahelová: Magda, Já a moji drazí, Velké trápení

9. Iva Hercíková: Nataša

10. Hana Pražáková: Výprava za parádou 

11. Eva Bernardiová: Kluci, holky a Stodůlky 

12. Ernest Th omson Seton: Dva divoši

 (druhá část)

13. Ota Hofman: Útěk, Odysseus a hvězdy, Pan Tau 

14. Vladimír Kovařík – Ondřej Neff : Holky se perou jinak 

15. Gerald Durrel: Oslí spiknutí

16. František Běhounek: Trosečníci Polárního moře 

17. Josef Augusta: U pravěkých lovců, Zavátý život 

18. Vladimír Pazourek: Hledá se stopa

19. Eduard Štorch: Hrdina Nik

20. Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni 

21. Jack London: Bílý tesák

22. Eliška Horelová: Léto jako když vyšije 

23. Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky

FILMY 

1. Potkal jsem ho v ZOO

2. Babička

3. Divá Bára

4. Robinzonka

5. Zachraňte Williho

6. Deváté srdce

7. Noc na Karlštějně

8. Vesničko má středisková

9. Česká republika 

10. Pan Tau

6. Štěpán Hradec: Povídky

7.  Stanislav Rudolf: Kopretiny pro zámeckou paní; Nebreč, 
Lucie; Něžně háčkovaný čas

8. Helena Šmahelová: Magda, Já a moji drazí, Velké trápení

9. Iva Hercíková: Nataša

10. Hana Pražáková: Výprava za parádou 

11. Eva Bernardiová: Kluci, holky a Stodůlky 

12. Ernest Th omson Seton: Dva divoši

 (druhá část)

13. Ota Hofman: Útěk, Odysseus a hvězdy, Pan Tau 

14. Vladimír Kovařík – Ondřej Neff : Holky se perou jinak 

15. Gerald Durrel: Oslí spiknutí

16. František Běhounek: Trosečníci Polárního moře 

17. Josef Augusta: U pravěkých lovců, Zavátý život 

18. Vladimír Pazourek: Hledá se stopa

19. Eduard Štorch: Hrdina Nik

20. Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni 

21. Jack London: Bílý tesák

22. Eliška Horelová: Léto jako když vyšije 

23. Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky

POPIS FILMOVA 

1. Potkal jsem ho v ZOO

2. Babička

3. Divá Bára

4. Robinzonka

5. Zachraňte Williho

6. Deváté srdce

7. Noc na Karlštějně

8. Vesničko má středisková

9. Česká republika 

10. Pan Tau

VIII. ROČNÍK VIII. RAZRED

JAZYK 

Obecné výklady o jazyce

Klíčové pojmy: vznik a vývoj jazyka, příbuznost jazyků, jazyky 
indoevropské, jazyky slovanské, živý a mrtvý jazyk. 

Vzdělávací cíl: vysvětlit vznik a vývoj jazyků, uvést skupiny indoevrop-
ských jazyků, uvést slovanské jazyky a rozlišit živé a mrtvé jazyky.

Spisovná čeština, nářečí, obecná čeština, mluva Čechů 
v Chorvatsku

Klíčové pojmy: spisovná čeština, nářečí, obecná čeština, mluva 
Čechů v Chorvatsku.

Vzdělávací cíl: rozlišit spisovný a nespisovný jazyk, vnímat 
obecnou češtinu jako nespisovnou mluvenou podobou českého 
jazyka v běžné komunikaci, nářečí českého jazyka (česká, hanác-
ká, moravskoslovenská a lašská), uvést příklady vlivu chorvatské-
ho jazyka na mluvu Čechů v Chorvatsku.

JEZIK

Opće izlaganje o jezicima
Ključni pojmovi: nastanak i razvoj jezika, srodnost jezika, indoe-
uropski i slavenski jezici, živi i mrtvi jezici.
Obrazovna postignuća: objasniti nastanak i razvoj jezika, navesti 
skupine indoeuropskih jezika i slavenske jezike, razlikovati žive 
i mrtve jezike. 

Književni češki jezik, narječja, opći češki jezik, govor Čeha 
u Hrvatskoj
Ključni pojmovi: književni češki jezik, narječja, opći (govorni) 
češki jezik, govor Čeha u Hrvatskoj.
Obrazovna postignuća: razlikovati književni i neknjiževni jezik, 
prepoznati opći češki jezik kao neknjiževni govorni oblik češkog 
jezika u svakidašnjem životu, navesti narječja češkoga jezika (češ-
ka, hanacka, moravskoslovenska i lašska), navesti primjere utje-
caja hrvatskoga jezika na govor Čeha u Hrvatskoj.
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Ostatní nespisovné formy českého jazyka 
Klíčové pojmy: slang a argot. 
Vzdělávací cíl: rozlišit slang a argot od spisovného jazyka.

Nauka o zvukové stránce jazyka
Klíčové pojmy: fonetika, hlas a mluvení, soustava hlásek v če-
štině, hlásky znělé a neznělé. 
Vzdělávací cíl: znalost soustavy českých hlásek, řazení hlásek 
podle znělosti, náležitá  výslovnost znělých souhlásek a před-
ložková spojení, rozlišovat dvojhlásky. 

Spisovná výslovnost slov domácích 
Klíčové pojmy: spisovná výslovnost slov domácích. 
Vzdělávací cíl: správně vyslovovat délku samohlásek a souhlásek, 
spodoba znělosti, výslovnost dvou stejných sousedních souhlásek, 
souhláskových skupin ts, ds, dc a tš, dš. 

Spisovná výslovnost přejatých slov
Klíčové pojmy: spisovná výslovnost přejatých slov.
Vzdělávací cíl: správná výslovnost skupiny hlásek di, ti ni v přejatých 
slovech, výslovnost –u- ve slovech zakončených hláskovou skupinou 
-ura, výslovnost s a z v přejatých slovech, výslovnost hlásky označené 
písmenem x, výslovnost skupin sp a st na rozdíl od chorvatštiny.

Zvuková stránka slova a věty 
Klíčové pojmy: přízvuk slovní a větný, důraz, melodie, tempo a 
pauzy. 
Vzdělávací cíl: čtení se správným přízvukem, intonací, tempem 
a pauzami, čtení s náležitou větnou intonací.

Ostali neknjiževni oblici češkoga jezika
Ključni pojam: žargon. 
Obrazovna postignuća: razlikovati žargon od književnog jezika. 

Znanost o zvučnoj strani jezika
Ključni pojmovi: fonetika, glas i govor, sustav glasova češkoga je-
zika, zvučni i bezvučni glasovi.
Obrazovna postignuća: navesti sustav čeških glasova, razlikovati 
glasove po zvučnosti, pravilno izgovarati zvučne glasove i naglasne 
cjeline koju čini prijedlog i naglasnica, razlikovati dvoglasnike.

Književni izgovor domaćih riječi
Ključni pojam: književni izgovor domaćih riječi.
Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati dužinu samoglasnika, 
svih suglasnika, asimilacije dvaju istih suglasnika koji stoje jedan 
uz drugoga, suglasničkih skupova ts, ds, dc i tš, dš. 

Književni izgovor stranih riječi 
Ključni pojmovi: književni izgovor stranih riječi. 
Obrazovna postignuća: pravilan izgovor grupe glasova di, ti, ni u 
stranim riječima, izgovor glasa u stranim riječima koje završavaju 
na -ura, izgovor slova z u stranim riječima, izgovor slova x, izgo-
vor suglasničkih skupova sp i st.

Zvučna strana riječi i rečenica
Ključni pojmovi: naglasak riječi i rečenice, akcent, melodija, tem-
po i pauze.
Obrazovna postignuća: čitanje s pravilnim naglascima, odgovara-
jućom intonacijom, tempom i pauzama, čitanje s odgovarajućom 
rečeničnom intonacijom.

Význam slov 
Klíčové pojmy: slovo, slovní význam, sousloví, frazém - ustálená 
spojení slov s obrazným významem.
Vzdělávací cíl: porozumět pojmu slovo jako skupině hlásek s ur-
čitým významem, rozlišit slovo a sousloví,  porozumět přene-
senému významu slov a vysvětlit známá česká rčení, přísloví, 
pořekadla, vhodně používat běžné frazémy.

Slova jednoznačná a mnohoznačná, význam základní a pře-
nesený 
Klíčové pojmy: slova jednoznačná a mnohoznačná, význam 
základní a přenesený. 
Vzdělávací cíl: rozlišit slova jednoznačná a mnohoznačná, vý-
znam základní a přenesený.

Synonyma, antonyma, homonyma
Klíčové pojmy: synonyma, homonyma, antonyma. 
Vzdělávací cíl: porozumět pojmům  synonyma, homonyma, an-
tonyma, uvést příklady.  

Odborné názvy
Klíčové pojmy: termín.
Vzdělávací cíl: porozumět pojmu termín a u cizojazyčných ter-
mínů uvést jejich domácí ekvivalent.  

Tvoření slov 
Klíčové pojmy: kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná. 
Vzdělávací cíl: umět určit kořen, předponu, příponu, koncovku, 
slova příbuzná.

Značenje riječi 
Ključni pojmovi: riječ, značenje riječi, skupina riječi, frazemi - 
stalni spojevi riječi s prenesenim značenjem.
Obrazovna postignuća: shvatiti pojam riječ kao grupu glasova s 
određenim značenjem,  razlikovati riječ i skupinu riječi, shvatiti 
preneseno značenje riječi - frazeme i tumačiti poznate češke uzre-
čice, poslovice i izreke, prikladno upotrebljavati češće frazeme.

Jednoznačne i višeznačne riječi, osnovno i preneseno značenje
Ključni pojmovi: jednoznačne i višeznačne riječi, osnovno i pre-
neseno značenje.
Obrazovna postignuća: razlikovati jednoznačne i višeznačne rije-
či, osnovno i preneseno značenje.

Istoznačnice, riječi suprotnog značenja, istozvučnice
Ključni pojmovi: istoznačnice (sinonimi), riječi suprotnog znače-
nja (antonimi), istozvučnice (homonimi).
Obrazovna postignuća: razumjeti pojmove sinonim, antonim i 
homonim, primjeri za njih.

Stručni nazivi
Ključni pojam: termin.
Obrazovna postignuća: razumjeti pojam termin i uz najčešće ter-
mine navesti domaće istoznačnice.

Tvorba riječi
Ključni pojmovi: korijen, prefi ks, sufi ks, nastavak riječi, srodne riječi.
Obrazovna postignuća: prepoznati korijen riječi, prefi ks, sufi ks i 
nastavak riječi, srodne riječi.
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Způsoby obohacování slovní zásoby

Klíčové pojmy: tvoření nových slov (odvozováním, skládáním, 
zkracováním), přejímání slov a tvoření nových pojmenování, 
zkratková slova a zkratky a značky. 

Vzdělávací cíl: porozumět způsobům tvoření nových slov (od-
vozování, skládání, zkracování), přejímání slov a tvoření nových 
pojmenování, správně psát zkratky a značky.

Opakování pravopis, tvarosloví, skladba 

Klíčové pojmy: pravopis, tvarosloví, skladba.

Vzdělávací cíl: pochopit spojitost všech   probraných částí – slov-
ní zásoby, gramatiky a pravopisu. 

VYJADŘOVÁNÍ

Jazykové prostředky slohově neutrální a slohově zabarvené 

Klíčové pojmy: slova hovorová, knižní, jazyk básnický a odborný, 
z obecné češtiny, nářeční, slangová, archaismy, neologismy.

Vzdělávací cíl: rozeznávat slova spisovná (hovorová, knižní, 
básnická  a odborná) a nespisovná ( z obecné češtiny, nářeční, 
slangová),  rozlišovat podle dobového výskytu slova zastaralá (ar-
chaismy) a nově utvořená (neologismy), rozlišovat slova kladně 
nebo záporně citově zabarvená.

Druhy stylů

Klíčové pojmy: styl, druhy stylů.

Vzdělávací cíl: umět rozlišit styl prostě sdělovací, odborný a 
administrativní, publicistický a umělecký, pochopit, proč je ve 
vyjadřování potřeba užívat různé styly.

Styl prostě sdělovací  

Klíčové pojmy: styl prostě sdělovací, přejatá slova, slova slangová, 
nářeční a lokální. 

Vzdělávací cíl: sledovat, v čem je prostě sdělovací styl charak-
teristický.

Nastajanje riječi

Ključni pojmovi: tvorba novih riječi (promjenom oblika, slaga-
njem i skraćivanjem), posuđivanjem i tvorbom novih naziva, 
skraćene riječi, kratice i znakovi mjernih jedinica.

Obrazovna postignuća: razumjeti načine nastanka novih riječi (pro-
mjenom oblika, slaganjem i skraćivanjem), posuđivanjem i tvorbom 
novih naziva, pravilno pisati kratice i znakove mjernih jedinica. 

Ponavljanje pravopisa, gramatike i sintakse

Ključni pojmovi: pravopis, gramatika i sintaksa.

Obrazovna postignuća: ponoviti i dovesti u suodnos naučeno gra-
divo iz pravopisa, gramatike i sintakse.

IZRAŽAVANJE

Stilski neutralna i stilski obilježena jezična sredstva

Ključni pojmovi: razgovorne riječi, književne, poetske i stručne, 
iz općega češkog jezika, iz narječja, iz žargona, arhaizmi i neo-
logizmi.

Obrazovna postignuća: razlikovati književne riječi (govorne, pje-
sničke i stručne) i neknjiževne (iz općega češkog jezika, narječja, 
žargona), razlikovati prema povijesnom postanku zastarjele rije-
či (arhaizme) i novokovanice (neologizme), razlikovati neutralne, 
pozitivne i negativno obojene riječi.

Različitost stilova

Ključni pojmovi: stil, vrste stilova.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati razgovorni, znan-
stveni i administrativni, novinarski i književno-umjetnički stil, 
razumjeti potrebu za različitim stilovima izražavanja. 

Razgovorni stil

Ključni pojmovi: razgovorni stil, posuđenice, žargonizmi, dijalek-
talizmi i lokalizmi.

Obrazovna postignuća: primjećivati obilježja razgovornog stila.

Vypravování 

Klíčové pojmy: vypravování ve stylu prostě sdělovacím a umělec-
kém. 

Vzdělávací cíl: uvědomit si rozdíly vypravování ve stylu prostě 
sdělovacím a uměleckém.

Líčení - subjektivně zabarvený popis

Klíčové pojmy: líčení. 

Vzdělávací cíl: rozlišovat objektivní popis a líčení, samostatně 
napsat líčení s epitety, přirovnáními, metaforami, kontrasty  a 
personifi kacemi. 

Úvaha a kritika 

Klíčové pojmy: úvaha a kritika. 

Vzdělávací cíl: rozlišovat úvahu a kritiku od jiných textů, napsat 
úvahu a kritiku. 

Diskuse, projev a hodnocení 

Klíčové pojmy: diskuse, diskutování,  projev.  

Vzdělávací cíl: poslouchat jednání a zapojit se do diskuse, uvědo-
mit si důležitost argumentování, vyjadřovat se spisovně, vyjadřo-
vat se jasně a srozumitelně,  nepoužívat tzv. slovní vycpávky, v 
argumentaci projevovat svůj názor a hodnocení. 

Pripovijedanje

Ključni pojmovi: pripovijedanje u razgovornom i umjetničkom 
stilu.

Obrazovna postignuća: uočiti razlike pripovijedanja u razgovor-
nom i umjetničkom stilu. 

Opis i subjektivni opis

Ključni pojam: subjektivni opis.

Obrazovna postignuća: razlikovati opis i subjektivni opis, samo-
stalno napisati subjektivni opis s usporedbama, metaforama, kon-
trastima i personifi kacijama.

Problemski članak i kritika 

Ključni pojmovi: problemski članak, kritika, suprotstavljanje mi-
šljenja.

Obrazovna postignuća: razlikovati problemski članak ili kritiku 
od drugih tekstova, pisati kritiku ili problemski članak.

Diskusija, izjavljivanje i vrednovanje

Ključni pojmovi: rasprava, raspravljanje.  

Obrazovna postignuća: slušati i primjereno nastupiti u raspra-
vi, osvijestiti važnost dokazivanja u komunikaciji, izražavati se 
književnim jezikom, jasno i razgovijetno, iznositi svoje dokaze  
izražavajući svoje misli i vrednovanja. 
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Publicistické útvary
Klíčové pojmy: zpráva, úvodník, komentář, reportáž, fejeton a 
interview.
Vzdělávací cíl: uvědomit si základní rysy publicistického stylu,  
čtení  jednodušších textů psaných publicistickým stylem a jejich 
porozumění, uvědomit si, co je charakteristické pro publicistic-
ké útvary (objektivita, stručnost, aktuálnost), pokusit se napsat 
krátký text publicistickým stylem, rozlišovat zprávu, úvodník, 
komentář, reportáž, fejeton a interview.

Úřední slohové útvary
Klíčové pojmy: životopis, žádost, úřední dopis.
Vzdělávací cíl: pochopit životopis jako zvláštní textovou formu  psa-
nou úředním stylem, naučit se samostatně napsat vlastní životopis, 
uvědomit si, co je charakteristické pro  úřední dopis a žádost. 

Výklad 
Klíčové pojmy: výklad. 
Vzdělávací cíl: uvědomit si, jaké hlavní rysy má výklad, přednést 
výklad. 

Výtah a výpisek 
Klíčové pojmy: výtah a výpisek. 
Vzdělávací cíl: uvědomit si funkci výtahu, samostatně vypracovat 
výtah, výpisek.  

Jednoduchý proslov, referát, 
Klíčové pojmy: proslov, referát.
Vzdělávací cíl: uvědomit si rozdíl mezi oběma, přednést proslov 
a referát. 

Novinarski forme
Ključni pojmovi: vijest, uvodnik, komentar, reportaža, feljton i 
intervju.
Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja novinarskoga 
stila, čitati i razumjeti  primjerene tekstove pisane novinarskim 
stilom, primjećivati obilježja novinarskog stila (objektivni pristup, 
sažetost, aktualnost), pisati novinarskim stilom i razlikovati vi-
jest, uvodnik, komentar, reportažu, feljton i intervju.

Administrativno-poslovni stil 
Ključni pojmovi: životopis, molba, dopis.
Obrazovna postignuća: usvojiti životopis kao poseban tekst pisan 
administrativno-poslovnim stilom, pisati vlastiti životopis kao 
prilog molbi, usvojiti obilježja dopisa ili molbe. 

Osvrt ili prikaz 
Ključni pojmovi: osvrt ili prikaz.
Obrazovna postignuća: usvojiti obilježja osvrta ili prikaza, iznijeti 
osvrt ili prikaz. 

Izvadak
Ključni pojmovi: izvadak i citat. 
Obrazovna postignuća: osvijestiti razlog pisanja izvatka i citata, 
samostalno ispisati izvatke i citate iz teksta.

Jednostavan govor, referat
Ključni pojmovi: govor, referat.
Obrazovna postignuća: osvijestiti razliku između govora i referata, 
održati govor i napisati referat.

Poslech, interpretativní čtení a přednes literárních děl
Klíčové pojmy: interpretativní čtení  a přednes poezie, prózy a 
dramatických literárních děl.
Vzdělávací cíl: vyjádřit zážitek z literárního díla vhodným iner-
pretativním čtením a přednesem.

Spisovná čeština a mluva Čechů v Chorvatsku
Klíčové pojmy: spisovná čeština,  mateřský jazyk, mluva Čechů v 
Chorvatsku, mluva menšiny. 
Vzdělávací cíl: všímat si rozdílu mezi spisovnou češtinou a mlu-
vou Čechů v Chorvatsku. 

Rozšiřování slovní zásoby
Klíčové pojmy: rozšiřování slovní zásoby.
Vzdělávací cíl: obohatit si slovní zásobu na téma tradice a za-
městnání.

Překlad 
Klíčové pojmy: překlad.
Vzdělávací cíl: umět překládat jednodušší texty z chorvatštiny do 
češtiny a z češtiny do chorvatštiny.

Dramatizace prozaického textu
Klíčové pojmy: dramatizace, role, dialog, monolog, didaskalie. 
Vzdělávací cíl: zdramatizovat prozaický text, předvést zdrama-
tizovaný text.

Pravopis
Klíčové pojmy: psaní - dodržování pravidel českého pravopisu.
Vzdělávací cíl: vědomě při psaní využívat znalost pravidel če-
ského pravopisu.

Slušanje, interpretativno čitanje i recitiranje književnih djela

Ključni pojmovi: interpretativno čitanje i recitiranje poezije, proze 
i dramskih književnih djela.

Obrazovna postignuća: izraziti doživljaj književnog djela priklad-
nim interpretativnim čitanjem i recitiranjem. 

Standardni češki jezik i jezik Čeha u Hrvatskoj

Ključni pojmovi: standardni češki jezik, zavičajni govor Čeha u 
Hrvatskoj, materinski jezik,  manjinski jezik

Obrazovna postignuća: primjećivati razlike između standardnoga 
češkog jezika  i zavičajnoga govora Čeha u Hrvatskoj, materinski 
jezik, manjinski jezik.

Obogaćivanje rječnika

Ključni pojam: obogaćivanje rječnika.

Obrazovna postignuća: obogatiti rječnik riječima vezanim uz 
temu tradicije i zanimanja.  

Prijevod 

Ključni pojam: prijevod.

Obrazovna postignuća: prijevod jednostavnijih tekstova s hrvat-
skog jezika na češki i s češkog na hrvatski jezik. 

Dramatizacija proznog teksta

Ključni pojmovi: dramatizacija, uloge, dijalog, monolog, didaskalije. 

Obrazovna postignuća: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski, 
uprizoriti dramski tekst.

Pisanje - poštovanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: pisanje - poštovanje pravopisne norme.

Obrazovna postignuća: primijeniti i usustaviti stečeno znanje i 
vještine, služiti se pravopisom. 
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LITERATURA 

Přístup k tématu v literárním díle:
humor, parodie, ironie, satira
Klíčové pojmy: humor, parodie, ironie, satira.
Vzdělávací cíl: všímat si vztahu vypravěče, básníka a autora dra-
matu k tématu díla. 

Novela 
Klíčové pojmy: novela, psychologické vykreslení a znázornění 
citové stránky postav.
Vzdělávací cíl: všímat si základních rysů novely a vztahů mezi 
postavami v novele, pochopit novelu jako povídku bez popisu a 
vedlejších dějových linií.

Moderní pohádka
Klíčové pojmy: klasická a moderní pohádka. 
Vzdělávací cíl: rozlišit moderní a klasickou pohádku.

Epos
Klíčové pojmy: epos, epický hrdina, zpěv.
Vzdělávací cíl: všímat si základních rysů eposu a zpěvů, umět 
charakterizovat epického hrdinu.

Umělecké prostředky: symbol, alegorie
Klíčové pojmy: symbol, alegorie
Vzdělávací cíl: umět najít a vysvětlit alegorii a symbol v textu.

Kompozice lyrické básně
Klíčové pojmy: vztah tématu a motivu, báseň v próze.
Vzdělávací cíl: všímat si spojitosti témat a motivů v lyrické  básni, 
charakterizovat text básně v próze.

Rytmus v lyrické básni 
Klíčové pojmy: rytmus, stopa, doba.
Vzdělávací cíl: uvědomit si členění veršů na stopy a doby, rozli-
šit těžkou dobu (s přízvukem) a lehkou dobu (bez přízvuku) a 
pochopit, jak vytvářejí rytmus verše. 

Druhy dramatu
Klíčové pojmy: monodrama, hlavní hrdina, vedlejší hrdina, klad-
ný hrdina, záporný hrdina, vnitřní monolog. 
Vzdělávací cíl: uvědomit si rysy monodramatu, rozlišovat klad-
ného hrdinu od hrdiny záporného, uvědomit si rysy vnitřního 
monologu.

KNJIŽEVNOST 

Pristup temi u književnom djelu: humor, parodija, ironija, 
satira 
Ključni pojmovi: humor, parodija, ironija, satira.
Obrazovna postignuća: uočiti odnos pripovjedača, pjesnika i 
dramskog pisca prema temi. 

Novela 
Ključni pojmovi: novela, psihološko i emotivno prikazivanje lika.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja novele, uočavati odnose 
među likovima u noveli.

Moderna bajka
Ključni pojmovi: klasična bajka, moderna bajka.
Obrazovna postignuća: razlikovati modernu bajku od klasične.

Ep 
Ključni pojmovi: ep, epski junak, pjevanje.
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja epa i njegove dijelove (pje-
vanja).

Stilska izražajna sredstva: simbol, alegorija
Ključni pojmovi: simbol, alegorija.
Obrazovna postignuća: prepoznati simbol, prepoznati i objasniti 
alegoriju, prepoznati i objasniti alegoriju u tekstu.

Kompozicija lirske pjesme
Ključni pojmovi: suodnos teme i motiva, pjesma u prozi.
Obrazovna postignuća: uočiti povezanost teme i motiva u lirskoj 
pjesmi, uočiti obilježja pjesme u prozi.

Ritam u lirskoj pjesmi
Ključni pojmovi: ritam, stopa, doba.
Obrazovna postignuća: uočiti daljnje dijeljenje stihova na stope i 
dobe, prepoznati naglašenu i nenaglašenu dobu i uočiti nastanak 
ritma stiha. 

Dramske vrste
Ključni pojmovi: monodrama, protagonist, antagonist, unutarnji 
monolog. 
Obrazovna postignuća: uočiti obilježja monodrame, razlikovati 
antagonista i protagonista u dramskom tekstu, uočiti obilježja 
unutarnjeg monologa, uočiti libreto kao posebnu vrstu dramskog 
teksta. 

Literatura - umění psaného slova  

Klíčové pojmy: spisovatel, vypravěč, lyrický subjekt. 

Vzdělávací cíl: rozlišit spisovatele od vypravěče a lyrického su-
bjektu, všímat si různého zpracování stejného tématu v různých 
literárních druzích a žánrech, 

uvědomit si, jak spolu souvisejí základní vědomosti z literární 
teorie. 

Legenda

Klíčové pojmy: legenda.

Vzdělávací cíl: umět charakterizovat legendu jako literární 
útvar. 

Književnost - umjetnost riječi 

Ključni pojmovi: pisac, pripovjedač, lirski subjekt.

Obrazovna postignuća: razlikovati pisca od pripovjedača ili lir-
skog subjekta, uočavati kako se ista tema ostvaruje u različitim 
književnim rodovima i vrstama, usustaviti temeljno književno 
znanje.

Legenda 

Ključni pojam: legenda.

Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja legende.
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Román

Klíčové pojmy: román.

Vzdělávací cíl: umět charakterizovat román jako literární útvar, 
rozlišit román dobrodružný, detektivní, fantastický, historický, 
psychologický, společenský, válečný, dívčí román, určit hlavní a 
vedlejší postavy. 

Lyrické žánry

Klíčové pojmy: píseň, elegie, óda, epitaf, epigram, pásmo. 

Vzdělávací cíl: umět charakterizovat píseň, elegii, ódu, epitaf a 
epigram jako lyrické žánry.

Vědecko-fantastická literatura

Klíčové pojmy: vědecko-fantastická literatura, sci-fi , SF. 

Vzdělávací cíl: pochopit tématickou rovinu vědecko-fantastické-
ho románu a povídky.

Jazykové prostředky v literárním díle 

Klíčové pojmy: jazykové prostředky stylově bezpříznakové (neu-
trální)  a jazykové prostředky příznakové (zabarvené).  

Vzdělávací cíl: spisovná čeština – lexikální prostředky spisov-
né, hovorové, knižní, odborná terminologie nespisovná čeština 
– lexikální prostředky  obecné češtiny, nářeční, slangové, podle 
dobového zařazení: zastaralá (archaismy) a nově utvořená (neo-
logismy), všímat si jejich funkce v literárním díle. 

Zvuková stránka literárního díla 

Klíčové pojmy: zvukosled a zvukomalba, aliterace, anafora, apo-
strofa.

Vzdělávací cíl: umět určit zvukosled a zvukomalbu, aliteraci, 
anaforu a apostrofu.

Roman

Ključni pojmovi: roman.

Obrazovna postignuća: uočiti osnovna obilježja romana, uočiti 
tematsku podjelu romana na pustolovni, detektivski, fantastični, 
povijesni, psihološki, društveni, ratni, djevojački, razlikovati glav-
ne i sporedne likove u romanu. 

Lirske vrste

Ključni pojmovi: pjesma, elegija, oda, epitaf i epigram.

Obrazovna postignuća: usvojiti pjesmu, elegiju, odu, epitaf i epi-
gram kao lirske vrste.

Znanstvena fantastika 

Ključni pojmovi: znanstvena fantastika. 

Obrazovna postignuća: usvojiti tematsko-motivski sloj znanstve-
no-fantastičnih romana i pripovijedaka.  

Jezični oblik literarnog djela

Ključni pojmovi: stilski neutralne i obilježene riječi.

Obrazovna postignuća: razlikovati književne riječi (govorne, pje-
sničke i stručne) i neknjiževne riječi (iz standardnoga češkog jezi-
ka, narječja, slenga) i po razdoblju pojave u jeziku odnosno arha-
izme i neologizme, uočiti njihovu funkciju u književnom djelu.  

Zvučna strana književnog djela

Ključni pojmovi: onomatopeja, aliteracija, anafora, apostrofa.

Obrazovna postignuća: prepoznati   onomatopeju, aliteraciju, ana-
foru i apostrofu.

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Film 

Klíčové pojmy: literární scénář, technický scénář.

Vzdělávací cíl: umět rozlišovat literární a technický scénář. 

Dokumentární  fi lm

Klíčové pojmy: dokumentární fi lm, charakteristika a druhy do-
kumentárního fi lmu. 

Vzdělávací cíl: vyčlenit dokumentární fi lm od ostatních dru-
hů fi lmu, rozlišovat druhy dokumentárních fi lmů, umět určit 
vyjadřovací prostředky fi lmu v dokumentárním fi lmu.

Katalogové a počítačové vyhledávání knih v knihovně

Klíčové pojmy: vyhledávání v katalogu a na počítači. 

Vzdělávací cíl: samostatně nebo za pomoci knihovníka vyhledat 
údaje o určité knize katalogovým a počítačovým způsobem.

DOMÁCÍ ČETBA 

1. Jan Neruda: Povídky malostranské 

2.  Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 

3. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

4. Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

5. Stanislav Rudolf: Miliónová holka, Něžně háčkovaný čas 

6.  Helena Šmahelová: Mládí na křídlech, Bratr a sestra, Kar-
línská č. 5. Dora na cestách 

7. Iva Hercíková: Andersenka

8. Karel Poláček: Bylo nás pět

MEDIJI
Film 
Ključni pojmovi: scenarij, knjiga snimanja
Obrazovna postignuća: razlikovati scenarij  i knjigu snimanja. 

Dokumentarni fi lm
Ključni pojmovi: dokumentarni fi lm, obilježja i vrste dokumen-
tarnog fi lma.
Obrazovna postignuća: razlikovati dokumentarni fi lm od ostalih 
fi lmskih rodova, razlikovati vrste dokumentarnih fi lmova, uočiti 
fi lmska izražajna sredstva u dokumentarnom fi lmu.

Kataloško i računalno pretraživanje
Ključni pojmovi: kataloško i računalno pretraživanje.
Obrazovna postignuća: samostalno ili uz pomoć knjižničara pro-
naći podatke o određenome književnom naslovu pretraživanjem 
u katalogu ili računalu.

POPIS LEKTIRE
1. Jan Neruda: Povídky malostranské 

2.  Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 

3. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

4. Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

5. Stanislav Rudolf: Miliónová holka, Něžně háčkovaný čas 

6.  Helena Šmahelová: Mládí na křídlech, Bratr a sestra, Kar-
línská č. 5. Dora na cestách 

7. Iva Hercíková: Andersenka

8. Karel Poláček: Bylo nás pět
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 685 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 

51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) te 
člankom 43., stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, 
broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU MAĐARSKOG JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA 

MAĐARSKOM JEZIKU I PISMU (model A)

I.
Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program mađarskog jezika za:
– gimnazije 
– četverogodišnje strukovne škole 
s nastavom na mađarskom jeziku i pismu po modelu A.
Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.
Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/09-01/00698
Urbroj: 533-16-09-0001
Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

9. Bohumil Říha: Pět bohů táhne přes moře 
10. Hermína Franková: Vendula
11. Vojtěch Steklač: Bořík a spol.
12. Josef Augusta: U pravěkých lovců, Zavátý život 
13. Vladimír Pazourek: Hledá se stopa
14. Josef Štefan Baar: Pro kravičku, Babiččin kapsář 
15. František Kožík: Cestou lásky
16. Valja Stýblová: Až bude padat hvězda 
17. Cécile Aubryová: Bella a Sebastián 
18. Lydia Čarská: Růže z Kavkazu 
19. Žofi e Krasková: Poesie I, II 
20. Klára Jarunková: Bratr Mlčenlivého vlka, Jediná 
21. Jarmila Kolarová: Holky z porcelánu, Léto s kovbojem 
22. Miep Diekmannová: Annejet má problémy

FILMY
1. Srdečný pozdrav ze Zeměkoule
2. Návštěvníci
3. Prodaná nevěsta
4. Osudy dobrého vojáka Švejka I. 
5. Kolja
6. Fany
7. J. A. Komenský 
8. Lakomá Barka
9. O zapomnětlivém černokněžníkovi
10. Vesničko má středisková
11. Léto s kovbojem
12. Slunce, seno, jahody

9. Bohumil Říha: Pět bohů táhne přes moře 
10. Hermína Franková: Vendula
11. Vojtěch Steklač: Bořík a spol.
12. Josef Augusta: U pravěkých lovců, Zavátý život 
13. Vladimír Pazourek: Hledá se stopa
14. Josef Štefan Baar: Pro kravičku, Babiččin kapsář 
15. František Kožík: Cestou lásky
16. Valja Stýblová: Až bude padat hvězda 
17. Cécile Aubryová: Bella a Sebastián 
18. Lydia Čarská: Růže z Kavkazu 
19. Žofi e Krasková: Poesie I, II 
20. Klára Jarunková: Bratr Mlčenlivého vlka, Jediná 
21. Jarmila Kolarová: Holky z porcelánu, Léto s kovbojem 
22. Miep Diekmannová: Annejet má problémy

POPIS  FILMOVA
1. Srdečný pozdrav ze Zeměkoule
2. Návštěvníci
3. Prodaná nevěsta
4. Osudy dobrého vojáka Švejka I. 
5. Kolja
6. Fany
7. J. A. Komenský 
8. Lakomá Barka
9. O zapomnětlivém černokněžníkovi
10. Vesničko má středisková
11. Léto s kovbojem
12. Slunce, seno, jahody




