
Jazykové vyučování 

6. ročník 

Učivo 

Úvod o českém jazyce 
 Rozvrstvení národního jazyka. 
 Nářečí. 
 Obecná čeština. 
 Jazykové příručky. 

Zvuková stránka jazyka 
 Spisovná a nespisovná výslovnost. 

Skladba 
 Základní větné členy. 
 Rozvíjející větné členy. 
 Věta jednoduchá. 
 Souvětí. 
 Interpunkce v souvětí. 

Tvarosloví 
 Slovní druhy. 
 Druhy podstatných jmen: konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková, obecná 
a vlastní. 
 Jména osobní a místní. 
 Druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká, přivlastňovací. 
 Jmenné tvary přídavných jmen. 
 Stupňování přídavných jmen, 2. a 3. stupeň přídavných jmen. 
 Zájmena - ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj, její. 
 Slovesa - tvary podmiňovacího způsobu přítomného a minulého. 

Sloh 
 Vypravování - časová posloupnost. 
 Osnova vypravování. 
 Popis a jeho funkce. 
 Význam pracovního postupu. 
 Zpráva a oznámení. 
 Výpisky a výtah. 
 Hlavní myšlenky textu. 
 Dopis - osobní a úřední. 

***** 

Úvod o českém jazyce 
 Práce s ukázkami spisovného a nespisovného jazyka. 
 Rozlišování útvarů národního jazyka. 
 Používání jazykových příruček. 

Zvuková stránka jazyka 
 Opakování o hláskách. 
 Čtení zdvojených souhlásek. 



 Používání pauzy, důrazů, tempa přízvuku. 

Skladba 
 Upevňování vědomostí. 
 Určování rozvíjejících větných členů. 
 Tvoření vět s podmětem vyjádřeným podstatným jménem. 
 Určování věty hlavní a vedlejší. 
 Spojování vět spojovacími výrazy. 
 Procvičování interpunkce v jednoduchých souvětích. 

Tvarosloví 
 Určování slovních druhů. 
 Seznamování s učivem informativně. 
 Rozlišování jmen obecných a vlastních. 
 Skloňování jmen v regionu. 
 Určování přídavných jmen, včetně procvičování pravopisu. 
 Procvičování pravopisu jmenných tvarů přídavných jmen (př. z literární výchovy). 
 Skloňování a stupňování přídavných jmen. 
 Využívání různých přípon stupňovaných přídavných jmen. 
 Vyhledávání a určování zájmen. 
 Skloňování zájmen ukazovacích a přivlastňovacích – orientačně. 
 Užívání spisovných tvarů podmiňovacího způsobu. 

Sloh 
 Procvičování vypravování. 
 Sestavování osnovy: a) heslovitě, b) pomocí vět. 
 Zpracování popisu. 
 Zpracovávání jednoduchého pracovního postupu. 
 Sestavování zpráv a oznámení. 
 Výpisky ze snadného odborného textu, výtah z odborného článku. 
 Psaní dopisů různým adresátům…………. 

Co by měl žák umět 

 Pracovat s abstraktními typy podstatných jmen, s jednotlivými slovními druhy, s dalšími 
typy vlastních jmen. 
 Užívat jmenných tvarů přídavných jmen bez pravopisných obtíží. 
 Skloňovat zájmena a nezaměňovat jejich tvary. 
 Vhodně používat slovesné tvary. 
 Neustále prohlubovat poznatky o vhodných jazykových prostředcích používaných při 
písemných stylistických pracích, sestavit zprávy či oznámení. 
 Pracovat s odborným textem, najít hlavní myšlenku textu, pořizovat si potřebné 
výpisky, výtahy. 
 Nastylizovat dopis soukromého i dopis úředního charakteru. 
 Užívat základní principy skladby. 

Příklady rozšiřujícího učiva 

 Sestavování křížovek, záměny vět hlavních s vedlejšími, sledování frekvence různých 
slovních druhů v literárních žánrech, hra se slovy - u hry "země, město, zvíře, rostlina, 
věc" doplňovat vzory použitých podstatných jmen ap. 
 Odvozovat neurčitá zájmena od zájmen tázacích (z 5 - na 25). 



 Všeobecné větné rozbory; podmiňovací způsob v lidových písních; různá česká a 
moravská nářečí a jejich užití v literárním díle; jmenné tvary přídavných jmen v názvech 
(ulic, měst, vesnic); vznik vlastních jmen a zeměpisných názvů; práce s etymologickým 
slovníkem; návody u různých pracovních nástrojů a pomůcek; těžší pracovní postupy v 
domácnosti; hlavní myšlenky zajímavých textů z různých oblastí. 

7. ročník 

Učivo 

Skladba 
 Druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), věty 
zvolací. 
 Otázky doplňovací a zjišťovací. 
 Věty dvojčlenné a jednočlenné (i s nevyjádřeným podmětem). 
 Základní větné členy holé, rozvité, několikanásobné. 
 Vyjádření podmětu různými slovními druhy. 
 Vyjádření přísudku (slovesný, jmenný). 
 Rozvíjející větné členy: přívlastek, předmět, příslovečné určení, přístavek, doplněk. 
 Seznámení s druhy vedlejších vět: podmětná, předmětná, příslovečná (místní, časová, 
způsobová, měrová, příčinná - důvodová, účelová, podmínková a přípustková), 
přívlastková, doplňková a přísudková. 

Tvarosloví 
 Psaní velkých písmen. 
 Skloňování zájmen (jenž). 
 Slovesný rod (činný a trpný). 
 Další slova neohebná - příslovečné spřežky. 
 Stupňování příslovcí. 
 Předložky, spojky, částice, citoslovce. 

Nauka o významu slov 
 Slovo a sousloví. 
 Rčení. 
 Jednoznačná slova. 
 Mnohoznačná slova. 
 Odborné názvy, názvosloví. 
 Synonyma. 
 Homonyma. 
 Slova citově zabarvená. 
 Odborné názvy. 

Nauka o tvoření slov 
 Slovní zásoba - způsoby jejího obohacování. 
 Tvoření slov - odvozováním, skládáním a zkracováním. 
 Odvozování podstatných a přídavných jmen předponou a příponou. 
 Slovesa - jejich odvozování. 
 Tvoření slov skládáním. 
 Zkracování slov - zkratky, zkratková slova. 

Sloh 
 Popis. 
 Charakteristika. 



 Charakteristika literárních postav. 
 Líčení. 
 Výtah. 
 Žádost. 
 Životopis. 
 Vypravování. 

***** 

Skladba 
 Určování druhů vět. 
 Určování prostředků charakteristických pro jednotlivé věty. 
 Určování vět na základě zvládnutí základních větných členů. 
 Vyhledávání a určování základních větných členů. 
 Určování podmětu a slovního druhu, kterým je vyjádřen. 
 Určování přísudku a slovního druhu, kterým je vyjádřen. 
 Různé typy přívlastků, příslovečná určení a jejich určování. 
 Rozlišování hlavní a vedlejší věty. 
 Nahrazování větných členů vedlejšími větami. 
 Vyhledávání spojovacích výrazů. 

Tvarosloví 
 Procvičování a ověřování správného psaní velkých písmen. 
 Procvičování tvarů jenž, jež. 
 Převádění sloves do trpného rodu. 
 Převádění sloves do činného rodu. 
 Rozlišování neohebných slov. 
 Využívání příslovečných spřežek. 
 Nahrazování příslovcí s opačným významem. 
 Rozlišování neohebných slov. 
 Vyhledávání v textu. 

Nauka o významu slov 
 Určování věcných významů slov. 
 Práce se Slovníkem spisovné češtiny; práce v knihovně. 
 Vyhledávání rčení, vysvětlování (využití v mluvených projevech). 
 Vyhledávání slov jednoznačných a mnohoznačných. 
 Využívání termínů z ostatních vyučovacích předmětů. 
 Užívání ve větách (výcvik). 
 Volba vhodných slov. 
 Využívání ve slohových a literárních útvarech. 
 Využívání termínů z jiných vyučovacích předmětů. 

Nauka o tvoření slov 
 Uvádění názvů osob, zvířat, prostředků, dějů, vlastností a pod. 
 Různé způsoby tvoření slov (uvádění názvů nositelů vlastností a pod.). 
 Přechylování podstatných jmen, uvádění názvů osob, míst, respektování regionálních 
názvů. 
 Odvozování od podstatných jmen a přídavných jmen a od sloves. 
 Vyhledávání slov odvozených. 
 Spojování slov s různými předponami a užívání ve větách. 
 Užívání složenin. 
 Rozlišování zkratek a zkratkových slov. 



Sloh 
 Popis výrobků, uměleckých děl, pracovních postupů. 
 Vystižení povahy člověka, jeho schopností, zájmů, zvláštností. 
 Vyjadřování pomocí rčení. 
 Využívání přirovnání, přísloví a pořekadel. 
 Rozlišování charakteristiky (vnější a vnitřní). 
 Procvičování subjektivně zabarveného popisu. 
 Zpracování výtahu z odborného textu výběr vhodných jazykových prostředků. 
 Formulování ústní a písemné žádosti. 
 Sestavování životopisu. 
 Vypravování - scény ze hry, z filmu, ukázky z knihy. 

Co by měl žák umět 

 Využívat znalosti o podstatných jménech konkrétních, abstraktních v projevu ústním i 
písemném. 
 Vyhledávat obtížnější tvary slov v jazykových příručkách. 
 Nepoužívat nadbytečně zájmena ukazovací ve svém projevu a rozlišovat vhodné 
užívání zájmen vztažných. 
 Volit nejvhodnější předložky a spojky v souvětích. 
 Orientovat se v různých typech vedlejších vět, rozlišovat vedlejší větné členy a správně 
je určovat. 
 Respektovat při písemném dělení slov kořeny slov. 
 Ovládat pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební. 
 Ovládat interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí. 
 Prohlubovat poznatky o vhodných jazykových prostředcích při komunikaci s vrstevníky 
i s dospělými. 
 Sestavit vlastní životopis. 
 Sepsat žádost. 

Příklady rozšiřujícího učiva 

 Vhodné a nevhodné jazykové prostředky v běžné komunikaci, nahrazování nevhodných 
prostředků vhodnějšími. 
 Rozlišování podstatných jmen konkrétních a abstraktních – práce s etymologickým 
slovníkem. 
 Zvláštnost předložky za - pojí se se třemi pády (2. , 4. a 7. p.), kde se setkáváme s 
předložkou za ve spojení s 2. p. nejčastěji ? 
 Slovní druhy používané různými našimi spisovateli - ukázka z díla K. Čapka, F. Nepila, 
R. Křesťana, O. Neffa aj. 
 Jazyk literatury sci - fi. 
 Doplněk ve sportovních zprávách. 

 
 

  



Literatura 

6. - 7. ročník 

Učivo 

 Literatura a skutečnost. 
 Poezie, próza, drama - lyrika, epika, drama. 
 Lyrika - lyrický subjekt (hrdina) a jeho vlastnosti, 

 lyrika přírodní, milostná, vlastenecká, politická, náboženská, reflexívní 
 jazyk básně - obrazné vyjadřování, přenesený význam, přirovnání, zosobnění, 
básnický přívlastek, alegorie, ironie 
 žánry a formy - píseň, báseň, epigram, lidová tvorba 
 ukázky z lyrické tvorby významných českých a světových básníků - spisovatelů 

 Epika - veršovaná, psaná prózou, děj a jeho čas, prostředí, vypravěč, vypravování v 1. a 
3. osobě 

 epické žánry 
 pohádky klasické a moderní 
 pohádky české a jiných národů 
 bajky veršované a prozaické 
 mýty antické a biblické 
 lidové báje o světě 
 pověsti české a jiných národů, pověsti regionální 
 legendy - hrdinové českých středověkých legend v české literatuře 19. a 20. století 
 povídky - historické, dobrodružné, ze současnosti, humoristické, detektivní (v české i 
světové tvorbě), významní povídkáři 
 anekdoty, citáty různých autorů 

 Lyricko - epické žánry - lidové a umělé balady u nás v 19. a 20. století 
 Žánry věcné literatury - cestopis, fejeton, ukázky z kronik 
 Drama - monolog, dialog, dramatické postavy 

 kompozice dramatu, komedie, tragédie 
 jednání dětských hrdinů, jejich vztah k vrstevníkům, k ostatním lidem, ke zvířatům, k 
rostlinám a věcem 
 významní autoři českého a světového dramatu 

 Filmová tvorba pro děti a mládež, oblíbení hrdinové. 
 Televizní tvorba - seriály pro děti a mládež. 
 Knižní ilustrace - práce různých ilustrátorů. 
 Knihy a jejich vydavatelství. 
 Školní, místní, městská knihovna (pro děti a mládež). 
 Literární pořady a výstavy pořádané knihovnou – muzeem. 
 Literární časopisy pro děti a mládež. 

Činnosti 

 Interpretace ukázek z knih, časopisů, divadelních představení. 
 Individuální četba a její okruhy. 
 Besedy o četbě, o představení, o inscenaci. 
 Besedy se spisovateli, malíři - ilustrátory, překladateli. 
 Orientace v knihovně - katalog autorů, názvů knih. 
 Práce s encyklopediemi a literárními časopisy. 
 Návštěvy kulturních akcí. 



Co by měl žák umět 

 Pracovat s literárním textem. 
 Porozumět literárním pojmům. 
 Přiřadit literární text k příslušnému žánru. 
 Uvést příklad spisovatelů jednotlivých žánrů. 
 Formulovat vlastní názory k četbě, k divadelnímu či televiznímu představení. 
 Uvědomovat si význam literatury v minulosti i v současnosti. 
 Chápat smysl kulturních akcí. 
 Orientovat se v knihovně. 

Obohatit vlastní jazykovou kulturu. 


