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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Jazyk a jazyková komunikace 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Český jazyk a literatura 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.2 Český jazyk – 2.stupeň 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání a související s očekávanými výstupy.  

Český jazyk  a literatura má mezi vyučovacími předměty stěţejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci ţáci 

osvojují, jsou důleţité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umoţňují získávání poznatků ve 

všech dalších oborech. 

Na 2. stupni je naším hlavní cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést ţáky 

k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde stává zdrojem 

tvořivé inspirace a produkce vlastních textů. Ţáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří 

sloţek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové  výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah 

jednotlivých sloţek vzájemně prolíná. 

Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, školní  knihovně, neboť vyuţíváme všech dostupných 

výukových programů. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při Komunikační a slohové výuce. 
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V Komunikační a slohové výuce je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností ţáků, jejich tvořivosti a fantazie. 

V jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého jazyka. Učí se 

poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit ţáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, 

komunikovat s okolním světem. 

V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, 

postihnou umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvíjet osobnost 

a city ţáka, pochopení mezilidských vztahů, poznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění. 

6., 7., 9. ročník je dotován dvěma hodinami českého jazyka, hodinou literární výchovy a hodinou komunikační a slohové 

výchovy. 8. ročník má navýšenou dotaci o jednu hodinu, která bude rozdělena do literární a slohové výchovy, protoţe se zde 

bude částečně plnit průřezové téma Mediální výchova, a současně se ţáci 8. ročníku budou podílet na přípravě hlášení do 

školního rozhlasu a také příspěvků do místního zpravodaje. 

V předmětu Český jazyk a literatura se bude hodnotit jazyková a komunikační dovednost formou pravopisných cvičení, 

doplňovaček, diktátů, prověrek z tvarosloví a syntaxe, slohových prací, literárních prověrek a testů, referátů a recitací  

 

KOMPETENCE K UČENÍ: 
 

Učitel: 

- klade důraz na pozitivní motivaci ţáka   

- pouţívá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

- předkládá dostatek informačních zdrojů 

- vede k samostatnému učení 

- vyuţívá metody „práce s chybou“ 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 

- motivuje ţáka k samostatnému řešení problému, napomáhá mu hledat další řešení 

- zadává úkoly k posílení schopnosti ţáka vyuţívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

- podporuje kreativitu ţáků 

- učí ţáka  analyzovat přečtené texty a kriticky posoudit jejich obsah 

- vede ţáka k prohlubování svých intelektových dovedností porovnáváním jevů, zjištěním shod a odlišností, tříděním podle 

hledisek, zobecněním 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 

- vede ţáka ke srozumitelnému ústnímu a písemnému vyjadřování svých myšlenek a názorů 

- učí ţáka pohotově reagovat v běţných komunikačních situacích, diskutovat a obhajovat svůj názor, akceptovat názor 

jiných, formulovat otázky zařazováním diskusních krouţků a besed 

- směřuje ţáka k vyuţívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 

Učitel: 

- vede ţáka k práci ve skupině, tj.k vytvoření pravidel práce v týmu 

- uplatňuje individuální přístup ke všem ţákům 

- posiluje sebedůvěru ţáka a jeho samostatný rozvoj 
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KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 

- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti ţáka 

- směřuje ţáka k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich 

tradic 

- vede ţáka k aktivnímu zapojení do kulturního dění (recitační a literární soutěţe) 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 
 

Učitel:  

- vede ţáky k přípravě na výuku 

- vede ţáky k dodrţování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

- vede ţáky k přípravě a udrţování pořádku v jejich pracovním prostoru 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 
 

 2. STUPEŇ 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

ţák 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 

s dostupnými informačními zdroji  

 reprodukuje náležitě věcný i odborný text, vyhledá klíčová slova a shrne hlavní myšlenky 

 rozliší subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

 rozliší manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujme k ní kritický postoj 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci  

 odliší spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru 

mluvčího 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

 zapojí se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  

 využívá základy studijního čtení - formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou textu přednese referát 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

ţák 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná 

přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché a v méně složitých 

souvětích 
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 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy 

ţák 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie  

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 uvede základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

 porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Ţák: 

 sestaví osnovu, dodrţí časovou 

posloupnost 

 uţívá vhodných jazykových 

prostředků 

 vyjadřuje se souvisle a výstiţně 

v mluveném projevu 

 rozliší základní slohové útvary 

 pracuje s jazykovými příručkami 

 vyhledává a určuje základní a 

rozvíjející větné členy 

 seznámí se s pojmem lidová 

slovesnost, rozpozná znaky 

 je schopen rozpoznat druhy 

lidové slovesnosti a doloţí je 

příkladem 

 ( rozpočítávadlo, píseň, říkadlo, 

pranostika, koleda….) 

 posoudí úlohu lidové slovesnost 

Vypravování 
 

 

 

 

 

 

Jazyk, jazykové příručky 
 

Skladba 

 základní větné členy 

 opakování pravopisu 

 tvarosloví (slovesa) 

Lidová slovesnost 

 vymezení pojmu 

 druhy lidové slovesnosti 

 ukázky lidové slovesnosti 

 sběratelé a osobnosti 

  

zá
ří

 

 

 Rozpoznává zvukovou a 

písemnou podobu slov a správně 

intonuje 

 uvede základní znaky poezie 

 definuje pojmy sloka, verš, rým, 

rytmus 

 je schopen rozpoznat na ukázce 

druhy poezie  ( lyrická, epická, 

lyricko-epická ) 

Vypravování  - přímá řeč 

Zvuková stránka jazyka 

 spisovná výslovnost 

 slovní přízvuk 

Poezie 

 pojmy ( sloka, verš, rým, 

rytmus) 

 druhy poezie 

  

ří
je

n
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 provádí rozbor stavby slova 

 zvládá morfologický pravopis 

 

 seznámí se s nonsensovou poezií 

 sám vytvoří nonsensový text 

 

Vypravování 

 

Stavba slova, pravopis ( nn ) 

 zdvojené hlásky 

 předpony 

 přípony ( - ský, - cký, - čký ) 

Poezie 

 nonsens  

  

li
st

o
p

a
d

 

 

 v lyricko – epické poezii se 

seznámí s baladou 

 na ukázkách rozpozná znaky 

balady 

 rozliší druhy balad 

Popis 

Skupiny bě, pě, vě, mě 

Poezie 

 balady – znaky a druhy 

  

p
ro

si
n

ec
  

 

 srovná báj s pověstí 

 vyvodí rozdílné znaky 

 

Popis 

Pravopis 

 Předloţky a předpony s, z 

 vyjmenovaná slova 

Próza 

 báje – znaky 

 6 / Dě / leden / Antika 

le
d

en
 

zaměření na antiku 

 určuje slovní druhy 

 rozlišuje druhy podstatných jmen 

 určuje mluv. kat.. u podst. jmen 

 

   

ú
n

o
r 
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 aplikuje jejich znalost 

v písemném projevu 

 vyuţívá znalosti o podst. jménech 

abstraktních a konkrétních 

 procvičuje pravopis jmenných 

tvarů přídavných jmen 

 rozpozná druhy přídavných jmen, 

zájmen a číslovek 

 stupňuje přídavná jména 

 zvládá jejich pravopis 

 tvoří spisovné tvary a vědomě 

jich pouţívá 

 na ukázce eposu vyvodí  znaky 

 reprodukuje přečtený text 

 vyhledá souvislosti s antickou a 

sumerskou historií 

Popis 

 

Tvarosloví 

 slovní druhy 

 podstatná jména konkrétní a 

abstraktní 

 

 

 

 

 

 

Poezie 

 epos  

  

ú
n

o
r 

 

 zobecní znaky pohádky 

 je schopen vyvodit rozdíly mezi 

klasickou a autorskou pohádkou 

 vyhledá autory „ klasických „ 

pohádek 

Zpráva a oznámení 

 další formy spol. styku 

Tvarosloví 

 podstatná jména pomnoţná, 

hromadná, látková 

 vlastní a obecná jména 

 skloňování vlastních jmen 

 

Próza 

 pohádka – rozdělení, autoři, 

znaky, klasická pohádka  

PT 6/ okruh RČ 1, 2 

Hledání rozdílů 

mezi 

informativním, 

zábavním a 

reklamním 

sdělením. 

Rozdíl mezi 

reklamou a 

zprávou, funkce 

reklamy,  

6/VV 

 

b
ře

ze
n
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 

 rozpoznává základní rysy stylu 

autora u „ autorské pohádky „ 

 posoudí a srovná styly 

jednotlivých autorů ( forma, 

diskuse,… ) 

Výpisek, výtah 

Tvarosloví 

 pravopis a skloňování 

podstatných jmen 

 přídavná jména přivlastňovací 

Próza 

 pohádka – autorská   

  

d
u

b
en

 

 

 na příkladu uvede znaky pověsti 

 roztřídí pověsti do skupin podle 

zadaných kriterií 

 odliší pověst od pohádky 

 tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností 

Jak se učíme 

Tvarosloví 

 zájmena ( druhy, pravopis ) 

Próza 

 pověst – znaky, členění  

  

 

 

6 / OV / únor / Národní 

bohatství 

k
v
ět

en
 

 

 

 

 vysvětlí vznik bajky 

 definuje morální ponaučení 

z daného textu 

 vytvoří vlastní text 

 

Dopis, telegram 

Tvarosloví 

 Číslovky ( druhy pravopis ) 

 

Próza 

 bajka  

  

če
rv

en
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Ţák: 

 zvládá samostatně vytvořit 

souvislý projev (mluvený i psaný)  

 komunikuje kultivovaně, volí 

vhodně jazykové prostředky pro 

danou modelovou komunikační 

situaci, při písemném i mluveném 

projevu uţívá vhodná slova 

 

 určuje slovesné kategorie 

 vytváří poţadovaný slovesný tvar 

 tvoří spisovné tvary a vědomě 

jich uţívá 

 porovnává baladu s romancí 

 zobecní znaky romance 

 

 

Sloh: popis uměleckého díla 

 

 

 

 

 

 

Mluvnice: tvarosloví 

 skloňování číslovek 

 slovesa (rod a vid) 

 

 

Literatura:  

 balada, romance 

 

  

zá
ří

 

 

 rozezná v textu neohebné slovní 

druhy a určí je 

 procvičuje tvary duálového 

skloňování 

 vyuţívá tvary duálového 

skloňování v pravopisu 

 

 vyhledá ve slovnících dané pojmy 

 seznámí se s ukázkami 

jednotlivých forem 

 sám vytvoří některou z forem 

Sloh:  

 popis, líčení 

 

Mluvnice:  

 tvarosloví-duálové skloňování, 

 slovní neohebné druhy 

 

Literatura:  

 sonet,haikú,kaligraf,epitaf, 

 epigram 

  

ří
je

n
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Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 rozlišuje jména obecná a vlastní 

 zdůvodňuje jejich pravopis 

 

 odliší prózu od poezie 

 na ukázkách se seznámí 

s jednotlivými formami prózy 

 vytvoří vlastní komiks 

 

Sloh:  

 popis pracovního postupu 

Mluvnice: 

 tvarosloví-neohebné slovní, 

spojky,předloţky,částice, 

citoslovce,příslovce 

 velká písmena 

Literatura:  

 novela, povídka 

 romaneto 

 komiks 

  

li
st

o
p

a
d

 

 

 seznámí se s hlavními znaky 

románu dle jednotlivých ukázek 

 porovná různá ztvárnění téhoţ 

námětu 

 formou her vyjádří své proţitky 

 obhajuje svůj názor, které ze 

zpracování mu přineslo hlubší 

proţitek 

Sloh:  

 popis děje 

  uţití odborných názvů v popisu 

Mluvnice:  

 psaní velkých písmen 

Literatura:  

 próza- román 

  

p
ro

si
n

ec
 

 

 rozliší věty jednočlenné a 

dvojčlenné 

 

 zformuluje své proţitky na 

základě práce s textem 

 zdůvodní svá stanoviska 

Sloh:  

 charakteristika blízké osoby 

Mluvnice: 

 skladba-věta jednočlenná, 

dvojčlenná 

 větný ekvivalent 

 druhy vět 

Literatura:  

 román 

  

le
d

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 seznámí se s druhy podmětu a 

přísudku 

 zvládá pravopis příčestí minulého 

s několikanásobným podmětem 

 

 

 vymezí pojem drama a seznámí 

se s jeho vznikem 

 vyhledá v odborné literatuře 

pojmy k danému tématu 

 

Sloh:  

 charakteristika literární postavy 

 

Mluvnice:  

 skladba-podmět, přísudek 

 shoda s několikanásobným 

podmětem 

 

 

 

Literatura:  

 drama-základní pojmy 

 vznik dramatu 

 rozdělení dramatu 

 

  

ú
n

o
r 

 

 určuje pád předmětu 

 pozná druhy příslovečného určení 

 

 srovná znaky tragedie  komedie 

na díle W. Shakespeara 

 

Sloh:  

 konverzace 

 ţádost 

 pozvánka 

 

Mluvnice: 

 předmět 

 příslovečné určení 

 

Literatura:  

 drama- tragédie, komedie 

 

   

b
ře

ze
n

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 určuje druhy přívlastku 

 osvojí si syntaktický pravopis 

 uvádí druhy přívlastků a 

přístavků 

 vyhledá nejvýznamnější divadla, 

herce, reţiséry z různých 

informačních zdrojů 

Sloh:  

 výtah 

 

Mluvnice:  

 přívlastek a jeho druhy 

 

Literatura: 

 drama- divadla, herci, autoři, 

reţiséři 

  

d
u

b
en

 

 

 nahrazuje větné členy vedlejšími 

větami 

 třídí vedlejší věty podle druhu 

 seznámí se s doplňkem a uvede 

příklady 

 

Sloh:  

 vypravování 

 přímá řeč 

 

Mluvnice:  

 doplněk 

 druhy vedlejších vět 

  

k
v
ět

en
 

 

 vytvoří originální dramatizaci 

části textu 

 rozeznává druhy vedlejších vět 

 pokusí se zdramatizovaný text 

předvést na scéně 

 Průběţně:  

 ţák formuluje ústně nebo 

písemně dojmy ze své četby 

 ţák navštíví divadelní nebo 

filmové představení 

 formuluje své názory na 

zhlédnuté um. dílo v diskusích 

 Literatura:  

 drama- dramatizace textu 

 

Sloh:  

 vypravování 

 

Mluvnice:  

 druhy vedlejších vět 

 

Literatura:  

 drama 

  

če
rv

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Ţák: 

 třídí evropské jazyky 

 odlišuje spisovný a nespisovný 

projev 

 uţívá spisovné tvary 

 uvede historická období od 

nejstarší lit. do počátku 20. století 

 vyhledá jejich nejvýznamnější 

představitele 

 seznámí se s jejich tvorbou 

 rozpozná individuální styl autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy 

ze své četby 

 navštíví div. nebo film.předst. 

 diskutuje v kolektivu o 

zhlédnutém uměleckém díle 

 vyhledává informace z různých 

inf.  zdrojů 

 reprodukuje přečtený text, 

  rozebírá strukturu a jazyk 

literárního díla 

Charakteristika lit. postavy 

Slovanské jazyky 

 Vedlejší věty 

 

Nejstarší literatura  

 sumerská 

 antická 

 hebrejská 

PT6/ okruh 

produktivních činností 

1,2 

Tvorba mediálního 

sdělení pro školní 

rozhlas, městský časopis 

a webové stránky školy. 

Práce v redakční radě, 

školním rozhlase. 

 

zá
ří

 

 

 procvičuje různé způsoby tvoření 

slov 

 uvede rozdíl ve skloňování 

podstatných jmen přejatých, 

vytvoří jejich správné tvary 

 spisovně vyslovuje a správně píše 

běţně uţívaná cizí slova 

Charakteristika literární postavy  

Slovní zásoba 

 tvoření slov 

 pravopis přejatých slov 

Kroniky 

 Kosmova  

 Dalimilova 

  Vv, Hv 

 

ří
je

n
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 vyhledá líčení a pouţije je  

    jako vzor pro vlastní tvorbu 

 vypracuje výklad  s pomocí 

osnovy, pouţije vhodně odborné 

názvosloví 

 

Skloňování jmen přejatých 

 vlastní jména 

 obecná jména 

Líčení 

 výklad  

Nejstarší česká literatura 

 Jan Hus 

 J. A. Komenský  

PT 6/ okruh RČ 4 

Výrazové prostředky a 

jejich uplatnění pro 

vyjádření názoru a 

postoje. 

 

8/Dě/září/Novověk 

OV  

 

li
st

o
p

a
d

 

Srovnávání textů 

z novin 

 

 vyhledá správné tvary zájmena 

jenţ a nahrazuje zastaralé formy 

adekvátními výrazy 

 

Tvarosloví 

 skloňování zájmena jenţ 

 slovesný rod, vid 

Výklad 

Světová renesance 

 španělská 

 francouzská 

 anglická 

 

  

p
ro

si
n

ec
 

 

 vyhledává poměry 

 určuje poměry mezi větami 

hlavními 

 nahrazuje různé spojovací výrazy 

při zachování významu věty 

 vypracuje výtah s pomocí osnovy 

 

Skladba 

Významový poměr 

Výtah 

Národní obrození 

 jazykovědci 

 historici 

 romantismus ve světové 

literatuře 

 8/Dě/prosinec/NO 

le
d

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 určuje věty hlavní a vedlejší 

 vyhledává v souvětí věty řídící a 

závislé   

 

Skladba 

 Významový poměr mezi větami 

(VH, VV) 

 

 

Úvaha 

 

 

Český romantismus 

 K. H. Mácha 

 J. K. Tyl 

 K. J. Erben 

PT6/okruh 5 

Role médií 

v kaţdodenním ţivotě 

jednotlivce, vliv médií 

na uspořádání dne 

 

ú
n

o
r 

Porovnání 

sledovanosti 

jednotlivých médií 

 

 vymezí pojem souvětí 

podřadné,souřadné 

 zvládá grafické 

znázorněnísouvětí 

 tvoří souvětí podle grafických 

vzorců    

 

Skladba 

 Rozbor souvětí – SP,SS 

 

 

Úvaha 

 

Realismus ve světě 

 Anglie 

 Francie 

 Rusko  

   

b
ře

ze
n

 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 aplikuje poznatky o 

významových poměrech mezi 

větami hlavními na 

několikanásobné větné členy a na 

vedlejší věty stejného druhu, 

závislé na stejné větě řídící   

 

Skladba 

 Významový poměr mezi 

několikanásobnými větnými 

členy 

Úvaha 

Český realismus 

 K. H. Borovský 

 B. Němcová 

  

d
u

b
en

 

 

 zvládá syntaktický pravopis ve 

větě jednoduché 

 

 

Čárka ve větě jednoduché 

Publicistické útvary 

 reportáţ (rozhovor) 

Český realismus 

 J. Neruda (Májovci) 

 lumírovci 

 ruchovci 

  

k
v
ět

en
 

 

 tvoří homonyma, 

antonyma,synonyma 

 začleňuje je do souvislého textu 

Nauka o významech slov 

 (antonyma, synonyma, 

jednoznačná,  mnohoznačná 

slova , sousloví) 

Debata, diskuze  

 příprava k volbě pov. 

Česká moderna 

 různé umělecké směry 

 jejich osobnosti 

 impresionismus 

 expresionismus 

 anarchismus a secese 

  

če
rv

en
 

 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

Ţák: 

 uvede základní poznatky o vývoji 

ČJ 

 rozlišuje spisovný a nespisovný 

projev 

 rozdělí jednotlivé slovanské 

jazyky a začlení je do evropského 

kontextu 

 

 

 seznámí se s literaturou 20.století 

do současnosti 

 

 vyuţívá při rozboru základních 

literárních pojmů  

 charakterizuje významné literární 

ţánry a typy 

 tvoří vlastní literární texty  

Vypravování v umělecké oblasti 

Jazyk 

 rozdělení jazyků 

 vývoj ČJ 

 útvary ČJ 

 

Česká moderna 

 anarchisté 

PT6/ okruh produkt. 

činností 1, 2 

Celoroční práce v týmu, 

shromaţďování a třídění 

materiálu za účelem 

informovat o dění ve 

škole. 

 

 

zá
ří

 

Broţura o 

celoročním dění ve 

škole, čtvrtletník.    

 

 

 

 

F. Šrámek 

F.Gellner 

J. Hašek 

 dbá správného kladení přízvuku u 

slov a vět 

Vypravování + konverzační témata 

Zvuková stránka jazyka 

 spisovná výslovnost 

 

Proletářská poezie 

 poetismus 

 

 

 

  

ří
je

n
 

 

 

 

 

 

 

J.Wolker 

V. Nezval 

J.Seifert 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 

 

 rozlišuje pojmy rozbor stavby 

slova a slovotvorný rozbor 

Popis 

Mluvnice 

 psaní a  výslovnost slov 

přejatých 

 rozbor stavby slova a 

slovotvorný rozbor 

 

Próza od 20.let 20.století 

 K. Čapek 

  

li
st

o
p

a
d

 

K. Čapek 

 vyhledá význam pojmů 

 vyhledává pojmy v textu 

 na základě poznatků uvádí vlastní 

příklady 

Popis 

 

Význam slova 

 metafora, metonymie 

 odborné názvy, termín 

 

Próza od 20.let 20.století 

 K. Poláček 

 V. Vančura 

  

p
ro

si
n

ec
 

 

 

 

 

 

 

 

K. Poláček 

V. Vančura 

 vyuţívá získaných poznatků 

k vytváření jazykových projevů 

Popis, líčení 

 

Slovní druhy 

 opakování 

 

2.světová válka v literatuře  

  

le
d

en
 

 

 

 

 

 

E. Bass 

F. Hrubín 

F. Halas 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 

 

 seznámí se s pojmy elipsa, 

samostatný větný člen a 

osamostatněný větný člen 

 třídí je a zvládá syntaktický 

pravopis 

Ţivotopis 

 vyplňování tiskopisů 

 

Syntax 

 samostatný větný člen 

 osamostatněný větný člen 

 elipsa 

 

 

50. léta v české literatuře 

 charakteristika doby 

 V. Nezval 

 J. Seifert 

  

 

 

 

 

 

9 / Dě / únor /, 

poválečná situace, 

50.léta ú
n

o
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nezval 

J. Seifert 

 Výklad 

 výtah 

Syntax 

 samostatný větný člen 

  osamostatněný větný člen 

  elipsa 

 

 

Vývoj poválečného divadla 

 Osvobozené divadlo 

 Semafor 

 alternativní divadla 

  

b
ře

ze
n

 

 

 

 

 

Osvobozené divadlo 

Semafor 

Alternativní divadla 



 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do ţivota“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2010 

Konkretizovaný dílčí výstup 

  
Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a 

formy práce (není závazné) 

 

 

 rozlišuje pravopisné jevy 

lexikální, morfologické, 

syntaktické ve větě jednoduché a 

v souvětí 

Úvaha 

 

 

Rozbor sloţitých souvětí 

 

 

60. a 70. léta v literatuře 

  

 

 

 

9 / Dě / duben / 

Praţské jaro – proces 

normalizace 

 

d
u

b
en

 

 

 

 

 

 

 

B. Hrabal 

A. Lustig 

J. Škvorecký 

 Publicistické útvary 

 fejeton 

 

 

Písničkáři 

PT6/okruh RČ 3 

Příklady stavby a 

uspořádání  zpráv a 

dalších mediálních 

sdělení. 

Principy sestavování 

zpravodajství a jejich 

identifikace. 

 

k
v
ět

en
 

 

 

 

B. Okudţava 

L. Cohen 

V. Vysockou 

B. Dylan 

 Proslov, přednáška  

 

Písničkáři 

  

če
rv

en
 

 

 

J. Kainar 

V. Hrabě 

K. Kryl 

J. Nohavica 

 


