
 26 

V.  Učební osnovy 

 

1. stupeň 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST – JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku  

v hodinové dotaci v 1. r. 9, ve 2.r. 10, ve 3.r. 9, ve 4.r. 8 a v 5.r. 7 hodin. 

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávání, ale i pro úspěšné 

osvojování jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko – 

kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. 

 

 V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. – 5. ročníku je ročníku je členěn 

na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační 

a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst 

s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově 

žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 

jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, 

ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby 

základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o 

díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk a literatura zahrnuje 

průřezová témata osobnostní a sociální výchovy, enviromentální a multikulturní výchovy, 

výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy 

demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci  

( práce ve dvojicích a skupinách, projektových dnů. 

 Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace 

a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a 

dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje 

získávání informací. 

 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie, které vyučující používá pro: 

 

1. Kompetence  k učení: 

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací, využití v praktickém životě 
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2. Kompetence k řešení problémů: 

- vede žáky k vnímání a pochopení problémů a hledání možností řešení   

 

3. Kompetence komunikativní: 

- vede žáky k naslouchání, formulaci myšlenky, kulturnímu ústnímu a písemnému projevu 

 

 

4. Kompetence sociální a personální: 

 - vede žáky ke spolupráci ve skupině, k utváření kladných mezilidských vztahů 

 

5. Kompetence občanské: 

- vede žáky k respektování druhých, k uvědomění si svých práv i povinností 

 

6. Kompetence pracovní:  

- kontroluje samostatnou práci žáků a vede žáky ke správnému sebehodnocení 
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vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura 1. 

Výstupy žáka  

ZŠ a MŠ Kácov 
Učivo - obsah Poznámky 

1. Komunikační a slohová 

výchova 

  

Žák čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas  

 

 

tení slabik, slov, vět a 

prvních souvislých textů 

 

s porozuměním 

 

Vyprávění o přečteném textu 

Práce s přímou řečí 

Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

přiměřené náročnosti 

 

aficky 

zadaného úkolu 

 

 

Respektuje základní 

komunikační pravidla v 

rozhovoru 

 

 

 

Vhodné výrazy a 

komunikační prostředky 

Pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

h 

hlásek 

 

skupinách 

 

 

Motivační básničky 

V krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 

 

 

věty 

Básně s pravidelným rytmem 

a rýmem 

Přímá řeč 

Dramatizace 

Volí vhodné verbální a 

nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i 

mimoškolních situacích 

 

 

 

 

 

Adekvátní užívání gest a 

mimiky 

Na základě vlastních 

prožitků tvoří krátký 

mluvený projev 

í dle obrázkové 

osnovy 

 

 

 

 

Zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

 

 

 

 

 

Rozcvičení ruky před psaním 

Uvolnění unavené ruky 

Střídání činností 

Levopravá orientace 

Organizace pracovního místa 
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tředí pro psaní 

Píše správné tvary písmen a 

číslic,správně spojuje 

písmena i slabiky; kontroluje 

vlastní písemný projev 

rů 

písmen 

a číslic 

 

slabik, 

slov 

 

 

 

opsaného textu 

 

 

Uvolňovací cviky 

Rozlišování tiskacích a 

psacích tvarů 

Rozlišování velkých a 

malých písmen 

Píše věcně i formálně 

správně jednoduchá sdělení 

 

 

 

 

 

Formát textové zprávy 

Seřadí ilustrace podle 

dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 

í 

 

 

osnovy 

Řazení obrázků podle časové 

posloupnosti 

2. Jazyková výchova   

Žák rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

 

slabiky 

 

krátkých slabik 

– písmeno 

– grafická podoba 

slova 

 

/ písmeno 

Práce se skládací abecedou 

 

Správná výslovnost 

 

 

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě 

Porovnává významy 

slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná 

 

společnými znaky 

 

Ovoce, zelenina 

Názvy měsíců 

Zvířata 

Porovnává a třídí slova 

podle zobecněného významu 

– děj, věc, okolnost, vlastnost 

Propedeutika učiva o 

slovních druzích 

Třídí slova podle formálních 

a významových kritérií 

Užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 

slovních druzích 

uvený projev 

Třídí slova podle různých 

kritérií 

Rozlišuje v textu druhy vět  Práce s dramatickým textem 
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podle postoje mluvčího a 

k jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

textu 

 

intonací 

– výrazné čtení, intonace 

Odpovědi na otázky 

Odůvodňuje a píše správně 

dě, tě, ně; velká písmena na 

začátku věty a v typických 

příkladech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních 

pojmenování 

 

 

– chlapecká a dívčí 

 

 

Psaní adresy, pozdravu, 

blahopřání… 

3. Literární výchova   

Žák čte a přednáší zpaměti 

ve vhodném frázování a 

tempu literární texty 

přiměřené věku 

 

 

Čtení a recitace 

Pamětné osvojení motiv. 

básní 

Čtení a převyprávění 

prozaických textů 

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

 

 

strachu, překvapení… 

 

Rozlišuje vyjadřování 

v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních 

vyprávění 

– sloka, rým 

ň – neveršovaný text 

- pohádka 

Vyhledávání a tvoření rýmů 

Základní znaky pohádky 

Dramatizace 

Pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele 

a podle svých schopností 

 

vlastními slovy 

Kontrola porozumění 
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vzdělávací oblast  vyučovací předmět ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura 2. 

Výstupy žáka ZŠ a MŠ Kácov Učivo - obsah Poznámky 

1. Komunikační a slohová 

výchova 

  

Žák čte plynule 

s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a 

náročnosti 

 

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamenává 

– slovo 

 

 

 

souhlásek 

Hranice slova v písmu 

Druhy vět podle postoje 

mluvčího 

Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

přiměřené náročnosti 

 

písemným pokynům 

 

Respektuje základní 

komunikační pravidla v 

rozhovoru 

 

 

 

 

Vhodné výrazy a 

komunikační prostředky 

Mimořádná událost 

Pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

 

 

 

 

V krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 

 

ní přízvuk a melodie 

věty 

 

básnického a prozaického 

textu 

 

Volí vhodné verbální a 

nonverbální prostředky řeči 

v běžných školních i 

mimoškolních situacích 

 

 

 

 

 

racovního postupu 

 

 

 

 

Adekvátní užívání gest a 

mimiky 

Kočka 

Dopravní nehoda 

Stavíme sněhuláka 

Naše Vánoce 

Přivolání pomoci 

Neverbální dorozumívání, 

pozdravy 

Na základě vlastních 

prožitků tvoří krátký 

mluvený projev 

 

 

 

 

Posílení správných či 

korekce 

chybných návyků z 1.ročníku 
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 Píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky; kontroluje 

vlastní písemný projev 

 

opsaného textu 

 

 

Rozvoj dovedností z 1. 

ročníku 

Píše věcně i formálně 

správně jednoduchá sdělení 

 

 

 

Přání 

 

 

 

Stavba domu 

Vánoční a velikonoční 

PSČ 

Seřadí ilustrace podle 

dějové posloupnosti a 

vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

 

 

osnovy 

 

 

 

řilostní fráze 

Dopravní nehoda 

Stavba domu 

Vánoce 

Stavba sněhuláka, práce na 

zahradě 

2. Jazyková výchova   

Žák rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

– slabika 

 

tké a dlouhé samohlásky 

 

 

 

 

Dělení slov 

Samohlásky, souhlásky 

Správná výslovnost r, l 

Porovnává významy 

slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem 

souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná 

 

a nadřazená 

 

Porovnává a třídí slova 

podle zobecněného významu 

– děj, věc, okolnost, vlastnost 

 Třídí slova podle formálních 

a významových kritérií 

Rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru 

 

 

 

 

 

 

Hledání zástupců k jednotl. 

slovním druhům 

Vyhledávání v textu, slabičné 

i neslabičné 

Užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary 

podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 

 

 

 

Pojem ohebnost 

Spojuje věty do   
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jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

 

 

Rozlišuje v textu druhy vět 

podle postoje mluvčího a 

k jejich vytvoření volí 

vhodné jazykové i zvukové 

prostředky 

 

mluveném textu 

 

intonací 

Tvoření otázek, odpověď 

Odůvodňuje a píše správně: 

i /y po tvrdých a měkkých 

souhláskách; dě, tě, ně,bě, 

pě, vě; ů / ú; velká písmena 

na začátku věty a v typických 

příkladech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních 

pojmenování 

– ú / ů 

 

 

 

Výslovnost - zápis 

3. Literární výchova   

Žák čte a přednáší zpaměti 

ve vhodném frázování a 

tempu literární texty 

přiměřené věku 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení a recitace 

Pamětné osvojení motiv. 

básní 

Čtení a převyprávění 

prozaických textů 

Dramatizace 

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 

 

 

 

strachu, překvapení… 

 

osobě 

í 

 

 

Rozlišuje vyjadřování 

v próze a ve verších, odlišuje 

pohádku od ostatních 

vyprávění 

– sloka, rým 

 

– pohádka 

 

 

 

 

Vyhledávání a tvoření rýmů 

Neznámý autor 

Základní znaky pohádky 

Dramatizace 

Rysy pověsti, histor. pojmy 

Zhudebněný básnický text 

Pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele 

a podle svých schopností 

 

 

slovy 

 

ledávání slov podle 

různých kritérií 

 

Kontrola porozumění 

Počet slabik, rým, vlastní 

jména… 
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vzdělávací oblast  vyučovací předmět ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura 3. 

Výstupy žáka ZŠ a MŠ Kácov Učivo - obsah Poznámky, průřezová témata 

MLUVNICE 

 

párové souhlásky, umí 

je správně používat. 

 

jednoduché a souvětí. 

 v souvětí. 

 

postoje mluvčího. 

 

jednoznačná, mnoho 

značná a slova citově 

zabarvená. 

 

a nespisovná. 

 

významu, vyhledává 

synonyma a opozita. 

 

vyjmenovaná slova 

v praktických 

cvičeních. Píše správně i/y ve 

slovech po obojetných 

souhláskách 

ná 

jména, přídavná 

jména, číslovky, slovesa, 

předložky, spojky, částice 

a citoslovce.  

Vyhledá základní skladební 

dvojici a v neúplné základní 

dvojici označuje základ věty 

 

jména, rozlišuje číslo 

jednotné a množné, rod 

mužský, ženský a střední. 

 číslo a 

čas, časuje slovesa v čase 

přítomném, minulém a 

budoucím. 

 

měst, vesnic, hor, řek 

dodržuje pravidla pravopisu. 

 

 

 

souvětí. 

 jednoduché. 

 

 jednoznačná, 

mnohoznačná a 

citově zabarvená. 

 nespisovná. 

, synonyma, 

opozita, slova příbuzná. 

 

po b,l,m,p,s,v,z. 

– 

ohebné, neohebné. 

 

– 

pojmenování 

děje, tvary sloves, časování. 

 

 

 

1.Osobnostní sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj 

-rozvoj schopností poznávání 

-sebepoznání a sebepojetí 

-psychohygiena 

-kreativita 

Sociální rozvoj 

-poznávání lidí 

-mezilidské vztahy 

-komunikace 

-kooperace a kompetice 

Morální rozvoj 

-řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

-hodnoty, postoje, praktická 

etika 

2.Výchova demokratického 

občana 

-občan, občanská společnost a 

stát 

3.Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

-Evropa a svět nás zajímá 

-objevujeme Evropu a svět 

4.Multikulturní výchova 

-multikulturalita 

6.Mediální výchova 

-kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

-interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

-tvorba mediálních sdělení 
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správným slovním 

přízvukem. 

 

slabiky, hlásky, určuje 

počet slabik. 

SLOH 

 

ve větách. 

 

člení projev. 

 

předměty a děje. 

Tvoří otázky. 

 

obrázků. 

 

písemně jednoduché 

předměty a činnosti. 

 

jednoduchou osnovu. 

 informaci, podá 

stručné informace, uvítá 

návštěvu a rozloučí 

se,  sděluje 

přání, pozdravy, píše 

pohlednice, dopis. 

 

kompozice. 

 

projevu. 

 

projevy. 

 

 

 

 

 

jeho formy. 

 

ČTENÍ A 

LITERÁRNÍ  VÝCHOVA 

 

souvětí, člení text. 

  

s porozuměním, 

předčítá, využívá 

čtenářské dovednosti. 

 

zdroj informací. 

 pohádky, 

povídky, dramatizuje, 

domýšlí příběhy, vyjadřuje 

své postoje k přečtenému. 

Vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je 

 

dětských knih, charakterizuje 

literární postavy, vyjadřuje 

své postoje ke knize. 

 

 členění 

textu. 

 tiché a 

hlasité. 

 

poznatku o 

přírodě, současnosti a 

minulosti. 

 

textem. 

 

 

 poezie, prózy, 

divadla, literatury umělecké a 

dětské, výtvarného 

doprovodu i ilustrací. 

 

PSANÍ 

 v 

 úprava 

zápisu, kontrola 
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chybně napsaném 

textu opraví chyby 

(tvary písmen, pravopis, 

interpunkční znaménka). 

 úhledně, 

přiměřeně rychle. 

 

závěrečnou kontrolu 

vlastního písemného 

projevu. 

 

dopis, adresu. 

vlastního projevu, dopis, 

adresa. 
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vzdělávací oblast  vyučovací předmět ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura  4. 

Výstupy žáka ZŠ a MŠ Kácov Učivo - obsah Poznámky, průřezová témata 

1. Komunikační a slohová výchova 

Čte s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

 

 

 

 

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace v textu 

vhodném  pro daný věk, 

podstatné informace 

zaznamenává 

Čtení, jako zdroj informací 

(encyklopedie, časopisy, 

audionahrávky) 

 

Posuzuje úplnost či 

neúplnost jednoduchého 

sdělení 

Orientace v textu pověsti, 

bajky, povídky 

 

Reprodukuje obsah 

přiměřeně složitého sdělení 

a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta 

Reprodukce obsahu 

určitého sdělení 
 

Vede správně dialog, 

telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na 

záznamníku 

Telefonický rozhovor, 

vzkaz na záznamník 
 

Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě 

 

asové vysílání 

 

 

Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního 

záměru 

Oznámení, vypravování, 

dialog, rozhovor, omluva 
 

Rozlišuje slova spisovná a 

jejich nespisovné tvary 

 

nespisovná 

řování závislé na 

komunikační situaci 

 

Píše správně po stránce 

obsahové i formální 

jednoduché komunikační 

žánry 

Dotazník, telegram, 

omluva, dopis, adresát, 

odesilatel, zpáteční adresa, 

oznámení, pozvánka, popis, 

vyprávění 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Porovnává významy slov, 

zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova 

vícevýznamová 

 

 

mnohoznačná 

 

protikladná 

 

Rozlišuje ve slově kořen, Stavba slova – kořen slova,  
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část příponovou, 

předponovou a koncovku 

část předponová a 

příponová 

Určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a 

využívá je v gramaticky 

správných tvarech  

 

Slovní druhy, tvary slov, 

slovesa, podstatná jména – 

vzory podstatných jmen 

 

Rozlišuje slova spisovná a 

jejich nespisovné tvary 

Slova spisovná a 

nespisovná, citově 

zabarvená 

 

Vyhledává základní 

skladební dvojice 

Základní skladební dvojice  

Odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

 

 
 

Užívá vhodných 

spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je 

obměňuje 

Spojovací výrazy  

Píše správně i/y po obojetných 

souhláskách 

Vyjmenovaná slova, slova 

příbuzná 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je 

Volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

 

 

 

 

Rozlišuje různé typy 

uměleckých a 

neuměleckých textů 

Rozbory o knihách, besedy 

o ilustracích 
 

Při jednoduchém rozboru 

literárních textů, používá 

elementární literární pojmy 

Rozpočítadlo, hádanka, 

říkanka, báseň, pranostika, 

pohádka, pověst, bajka, 

povídka; spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; divadelní 

představení, herec, režisér; 

verš, rým, přirovnání 
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vzdělávací oblast  vyučovací předmět ročník 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Český jazyk a literatura 5. 

Výstupy žáka ZŠ a MŠ Kácov Učivo - obsah Poznámky,  Průřezová témata 

 

Rozlišuje ve slově  kořen, část 

předponovou a příponovou a 

koncovku, tvoří nová slova od 

kořene slova 

 

hodnotí a porovnává slova 

významy slov, 

zvláště slova stejného 

nebo podobného významu a 

slova více významová 

 

jejich nespisovné tvary 

 

obojetných souhláskách 

využívá je v gramaticky 

správných tvarech 

 

řen, 

předpona, přípona,slova 

příbuzná, 

odvozování, skládání slov 

 

předložek 

 

 

mnohoznačná 

 

synonyma 

 

 

podřazená 

 

obojetných souhláskách 

 

 

členy, vyhledá základní 

skladební dvojici a v neúplné 

větě označí její základ 

Zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

 

a souvětí, využívá vhodných 

spojovacích výrazů 

ovu vyprávění a 

vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti 

 

řeči 

 

souvisle a subjektivně 

zhodnotit psaný i mluvený 

projev 

 

okrajové informace v textu, 

pamatuje si fakta 

 

– mluvnické 

významy, slovesný způsob 

 

 

s podmětem 

 

 

 

 

 

 

 

ou úpravu 

písemného projevu 

 

plnovýznamových slov podle 

 

 - poštovní 

poukázka, podací lístek 

– 
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slovních druhů  

 

v textu s ohledem na jeho 

účel 

 

mluveného i psaného projevu 

 

neúplnost sdělení 

pro 

školní časopis, oznámení pro 

školní rozhlas 

 

odlišných sociokulturních 

skupin 

 

pojmy multikulturní 

terminologie 

mluvnické významy, nové 

vzory (předseda, soudce) 

– 

mluvnické významy, druhy 

přídavných jmen, 

skloňování 

– druhy, 

skloňování zájmen osobních 

– druhy, 

skloňování číslovek, 

základních, psaní číslovek 

 

 

ího původu, slova 

přejatá 

 

a souvětí 

 

 

skladební dvojice 

 

druhy 

 

 

subjektivní zhodnocení 

iterární text 

na dané téma 

 

 

přísudek 

 

s podmětem 

 

spojky, částice, citoslovce 

 

 

 

 

 

 

médií jako zdroje informací, 

kvalitní zábavy i naplnění 

volného času. 

 

 

naslouchání 

 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

 

obrození (Němcová, Erben, 

Borovský) 

 (pohádky, 

pověsti) 

 

literatura (informace o 

osobnostech - Foglar, 

Exupéry, Werich a 

Voskovec, Neruda, 

Twain, Born, Aleš ) 

 

 

literární text přiměřený věku 

 

prostředcích  poezie 

 

bajky 

 

textem 

 

zaznamenává je 

 (Seifert, 

Halas, Žáček, Brukner) 

 

 

literatura (Foglar, Verne, 

Twain, Rowlingová, May) 
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jako zdroje prožitků 

 

z mluveného i psaného textu 

 

veřejné komunikace, dialogu 

a argumentace 

 

informací 

 

názor na přečtenou knihu, 

divadelní představení, film 

m 

hrdinou (Štorch, Twain, 

Cromptonová, Steklač, 

Lewis) 

 

 

představení 

 

 


