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Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel, a to především v oblasti praktické, posílit komunikativní kompetenci důrazem na rozvoj
žákovy schopnosti verbální a nonverbální komunikace, včetně funkčního grafického a symbolického kódování informace. Dále se předmět návodem korektní
práce s informačním zdrojem zaměřuje na posílení kompetence k učení a posílení samostatné realizace kritiky ve spektru textového materiálu funkční
estetické i primárně neestetické provenience. Kontinuitu s dalšími předměty oblasti Člověk a společnost a Dějepis realizuje předmět výběrem tematicky
koherentního textového materiálu.
Cílem výuky je navázat na dosavadní znalosti a dovednosti žáků z předcházejícího studia českého jazyka a literatury a na základě kánonických literárních děl
je rozšířit o systematizovaný přehled vývoje literární tvorby z hlediska chronologického, teritoriálního a žánrově formálního v jeho konkrétních jazykových
projevech.
Cílem je posílení čtenářské gramotnosti a motivace k objevování interdisciplinárních vazeb kulturního okruhu literární produkce.
Cílem je posílení žákovy empatie a představivosti na základě epické roviny literárního díla, rovněž i hodnotové orientace v současném světě a v minulosti.
Cílem je žákova samostatná realizace práce s informací, od jejího výběru, získání a zpracování k hodnocení a kritické reflexi.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Český jazyk a literatura se vyučuje ve všech ročnících (prima, sekunda, tercie, kvarta), s hodinovou dotací 5 hodin týdně v primě a 4 hodiny týdně v sekundě,
tercii a kvartě. Žáci nejsou v rámci standardní výuky děleni do skupin.
Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání studijních textů a k získávání relevantních informací
 seznamuje žáky s konkrétními problémy uživatelů jazyka a základními principy jeho existence
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se žáky o teoretických tématech lingvistiky, literární teorie a literární historie
 vede žáky k samostatné formulaci tezí na základě relevantních informací, jejich interpretaci
 posiluje spolupráci skupinovým řešením úkolu
 posiluje schopnost sebevyjádření v mluveném i psaném textu
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře subjektivity
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Českém jazyce a literatuře se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Cizí jazyky, Dějepis, Chemie, Fyzika Zeměpis, Biologie, Hudební výchova,
Výtvarná výchova a Výchova k občanství.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
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-

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana (VDO)
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Environmentální výchova (EVV)
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova (MKV)
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
Mediální výchova (MEV)
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality
- Stavba mediálního sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Vnímání autora mediálního sdělení
- Tvorba mediálního sdělení
- Práce v realizačním týmu

01-ŠVP-Český jazyk-P,S,T,K | strana 3 (celkem 21) | 1. 9. 2014

PRIMA
učivo

výstupy

ROZVRSTVENÍ NÁRODNÍHO JAZYKA

Žák:
 zná pojmy jazyk, mateřský jazyk
 rozčlení jazyk na jazykové útvary, chápe
rozdíly mezi nimi (zejména mezi spisovnou,
hovorovou a obecnou češtinou), dokáže tuto
znalost uplatnit prakticky, uvede příklady
 seznámí se s důležitými jazykovědnými
příručkami (Pravidla českého pravopisu a
Slovník spisovné češtiny), orientuje se v nich a
získá návyk jejich pravidelného používání
 uvědomuje si důležitost jazykové kultury

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Opakování o hláskách
Spisovná a nespisovná výslovnost
Zvuková stránka slova a věty







TVAROSLOVÍ
Opakování slovních druhů







TVAROSLOVÍ PODSTATNÝCH JMEN





zná pojmy hláska, souhláska a samohláska,
spodoba znělosti, přízvuk hlavní a vedlejší
orientuje se ve fonetickém systému českého
jazyka
ovládá základní pravidla spisovné výslovnosti
získá dovednost tato pravidla uplatnit
v prakticky, zvlášť s ohledem na pravopis
chápe vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou jazyka
zná pojem slovní druh
charakterizuje jednotlivé slovní druhy
správně třídí slovní druhy
chápe jejich funkci při tvorbě vyšších
jazykových celků
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
zná pojmy abstraktní, konkrétní, vlastní,
obecná podstatná jména a dokáže s nimi
pracovat
dokáže určit mluvnické významy podstatných
jmen
ovládá mluvnické jevy spojené s gramatickým

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty
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TVAROSLOVÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN









číslem a rodem, tj. podstatná jména
hromadná, pomnožná a látková, kolísání
v rodě, kolísání ve skloňování vlastních
substantiv typu Purkyně, Kníže
zvládá pravopis podstatných jmen (psaní
koncovek) zná pojmy abstraktní, konkrétní,
vlastní, obecná podstatná jména a dokáže
s nimi pracovat
dokáže určit mluvnické významy podstatných
jmen
ovládá mluvnické jevy spojené s gramatickým
číslem a rodem, tj. podstatná jména
hromadná, pomnožná a látková, kolísání
v rodě, kolísání ve skloňování vlastních
substantiv typu Purkyně, Kníže
zvládá pravopis podstatných jmen (psaní
koncovek)
zná druhy přídavných jmen
bezpečně rozpozná přídavná jména v textu
je schopen určit mluvnické významy adjektiv
dokáže tvořit jmenné tvary adjektiv a je
schopen je adekvátně použít
užívá vhodně přivlastňovacích adjektiv
zvládne pravopis přídavných jmen (velké a
malé písmeno v adjektivech přivlastňovacích,
zakončení)
ovládá stupňování adjektiv prakticky

TVAROSLOVÍ ZÁJMEN





zná druhy zájmen
je schopen určit mluvnické významy zájmen
ovládá skloňování zájmen já, ten, náš, můj,
tvůj, svůj, on, ona, ona

TVAROSLOVÍ ČÍSLOVEK





zná druhy číslovek
bezpečně určí mluvnické významy číslovek
je schopen identifikovat neurčité číslovky
v textu a nezaměňovat je za zájmena
dokáže vyjádřit číselnou podobu číslovky
slovně
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TVAROSLOVÍ SLOVES





určí mluvnické kategorie sloves
rozlišuje pojmy slovesný tvar určitý a neurčitý
je
schopen
utvořit
správné
tvary
podmiňovacího způsobu



zná pojmy věta jednoduchá a souvětí,
základní skladební dvojice (podmět a
přísudek), rozvíjející větný člen: předmět,
přívlastek (shodný, neshodný), příslovečné
určení, doplněk, větný člen několikanásobný
zná pojmy podmět vyjádřený, nevyjádřený,
všeobecný; větný člen několikanásobný;
přísudek slovesný, jmenný se sponou
dokáže větné členy určit
je schopen pochopit vztahy mezi nimi ve větě
jednoduché
graficky znázorní stavbu věty jednoduché
zvládá
pravopis
související
se shodou
podmětu (i několikanásobného) s přísudkem

SKLADBA
Větné členy
Věta jednoduchá






SKLADBA
Skladba souvětí



rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí
v písemném projevu zvládá syntaktický
pravopis



orientuje
se
základním
v jazykovědných disciplínách

SLOH
VYPLŇOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH TISKOPISŮ



ovládá vyplňování jednoduchých tiskopisů
(poštovní poukázky, podací lístek)

JEDNODUCHÉ KOMUNIKAČNÍ ŽANRY
Vzkaz
Inzerát
Objednávka
Zpráva, oznámení
SMS zpráva



ovládá
tvorbu
jazykových
projevů
v jednoduchých komunikačních žánrech
dokáže vhodně užít jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

POPIS A JEHO FUNKCE
Popis budovy
Popis místnosti





JAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽKY



chápe funkci popisu
zná stavbu tohoto slohového útvaru
ovládá pravidla popisu

způsobem
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Popis postavy
Popis krajiny
Popis pracovního postupu





DOPIS
Dopis osobní
Dopis úřední









VÝTAH A VÝPISKY




VYPRAVOVÁNÍ
Dějová posloupnost při vypravování
Osnova vypravování
Jazykové prostředky vypravování
Vyprávění podle obrázku
Dokončení příběhu







LITERATURA



MŮJ DOMOV



…a to je ta krásná země



je schopen užívat jazykové i slohové
prostředky nezbytné pro tento slohový útvar
zvládne spisovně a souvisle popisovat daný
objekt i činnost, ústně i písemně, připraveně i
spontánně
neustále si obohacuje slovní zásobu
řečnickými cvičeními (metafory), bystří svůj
pozorovací talent
chápe
užití
tohoto
slohového
útvaru
v praktickém životě
uvědomuje si rozdíl ve funkci i uspořádání
soukromé a oficiální korespondence
je si vědom užití určité formy dopisu
v konkrétní komunikační situaci
zvládá nezbytné zdvořilostní formulace
dokáže sestavit jednoduchý soukromý i úřední
dopis
ovládá pravidla telefonování a posílání SMS
zpráv v soukromém i úředním styku
dokáže užívat internet jako informační zdroj
zvládne sestavit jednoduché výpisky a výtah,
uvědomuje si hlavní rozdíl mezi nimi
je schopen rozeznat a formulovat hlavní
myšlenky v textu, nalézt klíčová slova
chápe funkci vypravování
zná stavbu tohoto slohového útvaru
ovládá pravidla dobrého vypravěče
je schopen užívat jazykové i slohové
prostředky oživující vypravování
zvládne spisovně i souvisle vypravovat na
dané téma, ústně i písemně, připraveně i
spontánně
čte s porozuměním, ve čtení hlasitém frázuje
po smyslu sdělení
dokáže samostatně nebos pomocí učitele řešit
interpretační úkoly
uvědomuje si tematickou specifičnost kapitol a

EGS – Jsme Evropané – Osobnost Karla IV. a
J. A. Komenského v literatuře
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – Národní
divadlo jako symbol českého národa
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Otec vlasti



Učitel národů



Národ sobě



Bejvávalo



ZA DOBRODRUŽSTVÍM



V nebezpečí
V zahradě, v lese, na horách
NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY





Ve škole, doma a mezi kamarády
Ve škole fantazie






oddílů
dokáže jmenovat díla, která ho zaujala, umí je
vlastními slovy představit
uvědomuje si rozdíl umělecké a věcné
literatury
porovná různá umělecká ztvárnění téhož
námětu
vyjádří adekvátním způsobem určitý estetický
soud
samostatně formuluje dojmy z četby, návštěvy
divadla nebo filmového představení, z výstavy,
z televizního pořadu
rozlišuje poezii a prózu, literární druhy a pojmy
užívá pojmy autor, spisovatel, básník,
dramatik
kreativně se účastní dramatizace, zvládne
interpretační vstup do role postavy, umí
dotvořit pokračování děje příběhu
dovede vyjádřit náladu lyrického textu,
vlastními slovy popsat jeho téma a atmosféru,
vyjádřit svůj prožitek a postoj k jeho
významům
osvojí si obsah základních versologických
pojmů a dokáže je při rozhovoru o básni užít
rozlišuje a vlastními slovy charakterizuje
epické žánry, dokáže uvést některé autorské
představitele těchto žánrů a tituly jejich děl

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Popis – Uličník Mimoně, uličníky, audioměsta, databáze fotografií
 Využití PL a testů je součástí výuky při opakování a procvičování gramatických jevů

EVV – Vztah člověka k prostředí – Texty s přírodní
tematikou, Dobrodružná literatura
OSV – Poznávání lidí, Mezilidské vztahy –
Literatura pro mládež
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SEKUNDA
učivo

výstupy

NAUKA O VÝZNAMU SLOV
Význam slova
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Slovo a sousloví, rčení
Synonyma a homonyma
Slova citově zabarvená
Odborné názvy

Žák:
 rozliší význam věcný a mluvnický, slovo
jednoznačné a mnohoznačné, slovní spojení,
sousloví
 rozpoznává přenesená pojmenování, pracuje
s frazémy
 vyhledává informace ve výkladovém slovníku
 identifikuje vztahy ve slovní zásobě

NAUKA O TVOŘENÍ SLOV
Slovní zásoba a její obohacování
Slovotvorba
Způsoby tvoření slov



rozlišuje a umí doložit nejvýznamnější
způsoby
obohacování
slovní
zásoby,
uvědomuje si zásady tvoření českých slov

MLUVNICE:
TVAROSLOVÍ
Opakování slovních druhů




správně třídí slovní druhy
chápe funkci slovních druhů při tvorbě vyšších
jazykových celků
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci



Skloňování zájmena jenž
Slovesa
Slovesný rod
NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY:
Příslovce, příslovečné spřežky,
příslovcí

stupňování







najde příslovce v textu
přiřadí ke správnému druhu
zdůvodní
psaní
mně/mě
u příslovcí
odvozených od přídavných jmen
pozná příslovečnou spřežku a správně ji
napíše
zesiluje a zeslabuje význam některých
příslovcí
stupňuje příslovce



rozliší předponu a předložku




Předložky

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty
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Spojky




určí pád, se kterým se předložka pojí
zdůvodní psaní s/se, z/ze



používá vhodnou spojku při tvoření souvětí
souřadného a podřadného
zná příklady spojek podřadicích a souřadicích


Částice

Citoslovce

SKLADBA
Podmět a přísudek

Rozvíjející větné členy




pozná částici v textu
uvede příklad spojky, příslovce ve funkci
částice






vysvětlí význam citoslovcí
respektuje pravopisné zvláštnosti (vrkú)
nahradí citoslovce slovesy a naopak
vysvětlí význam rčení, v nichž je citoslovce
užito





vyhledá podmět a přísudek
pozná přísudek slovesný a jmenný se sponou
zná rozdíl mezi podmětem nevyjádřeným a
všeobecným



specifikuje větné členy – holé, rozvité,
několikanásobné
vyhledá přívlastek, rozliší přívlastek shodný
a
neshodný,
postupně
rozvíjející
a
několikanásobný
najde v textu předmět, příslovečné určení
rozlišuje předmět a příslovečné určení pomocí
návodných otázek
určuje druhy příslovečného určení
pozná doplněk







VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ








graficky zaznamená stavbu jednoduché věty
určí počet vět v souvětí, doplní čárky
rozliší větu řídící a závislou
nahradí větu vedlejší větným členem
určí druh vedlejší věty
graficky zaznamená stavbu jednoduchého
souvětí
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rozlišuje druhy vedlejších vět
v písemném projevu zvládá
pravopis

VĚTY DVOJČLENNÉ, JEDNOČLENNĚ, VĚTNĚ
EKVIVALENTY



rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou,
větný ekvivalent

PRAVOPIS



aplikuje při tvorbě vlastního projevu zásady
zápisu slov
chápe vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou jazyka

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT


NAUKA O VÝZNAMU SLOV




SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV









SLOH
Vypravování










Popis uměleckého díla




syntaktický

rozliší význam věcný a mluvnický, slovo
jednoznačné a mnohoznačné, slovní spojení,
sousloví
vysvětlí význam obrazného pojmenování,
rčení
používá termíny synonymum, homonymum,
antonymum
rozlišuje způsoby tvoření slov – odvozování,
skládání, zkracování
používá běžné zkratky a zkratková slova
naznačí stavbu slova – předpona, přípona,
koncovka
použije znalosti o stavbě slova v pravopise
vyhledá slovo s nejasným významem ve SSČ
používá dějová slovesa
uspořádá dějové prvky
oživuje vypravování přímou řečí
správně zaznamená přímou řeč
používá jazykové a slohové prostředky,
kterými dosáhne dějového napětí
zdokonaluje psaní osnovy a členění textu
do odstavců
napíše slohovou práci na dané téma
pozná hlavní motiv
určí části předmětu
vlastnosti

a

pojmenuje

jeho
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logicky seřadí jednotlivé části podle souvislosti
napíše slohovou práci na volné téma
pojmenuje potřebné předměty a prostředky






seřadí jednotlivé kroky pracovního postupu
názorně popíše všechny kroky
užívá odborné názvy
napíše slohovou práci na dané téma







vystihne vzhled popisované osoby
pojmenuje vlastnosti člověka přímo i nepřímo
vhodně skloubí charakteristiku vnější a vnitřní
použije rčení a přirovnání
napíše slohovou práci na dané téma

Žádost




použije ustálenou formu
volí citově neutrální výrazy

Výpisky a výtah





vybere nejdůležitější myšlenky textu
zapíše důležitá fakta v heslech nebo ve větách
využívá základy studijního čtení

Životopis



podle vzoru vytvoří vlastní životopis

LITERATURA



MŮJ DOMOV



Chrám i tvrz



Svatý Václave
- chorál,
legenda,
kronika,
pověst,
vlastenecká lyrika, svatováclavská tradice



Žij pravdu
- historický román, biografický román,
epištola, osobnost mistra Jana Husa



čte s porozuměním, ve čtení hlasitém frázuje
po smyslu sdělení
dokáže samostatně nebo s pomocí učitele
řešit interpretační úkoly v liště
uvědomuje si tematickou specifičnost kapitol a
oddílů
dokáže jmenovat díla, která ho zaujala, a
vlastními slovy je představit
uvědomuje si rozdíl umělecké literatury a
věcné literatury – odborné a populárně naučné
rozlišuje jednotlivé literární druhy a pojmy
lyrika, epika, drama, umí se znalostí užívat
jejich obsahu
uvědomuje si významový vztah epiky a prózy,
lyriky a básně
samostatně
formuluje
dojmy
z četby,
z návštěvy divadelního nebo filmového

Popis pracovního postupu

Charakteristika

Běh na dlouhou trať
- biografická literatura faktu, memoáry
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BYLO, NEBYLO



Odkud a kam
- mýtus, mytologie, Starý zákon, antické
mýty, lyrika



Byl jednou jeden
- pohádka, moderní autorská
drama, pověst, pranostika



pohádka,

Ve zvířecím zrcadle
- bajka, alegorie, pointa, povídka, symbol
V cizí zemi
- cestopis




CO NÁS ZAJÍMÁ
O zvířatech a lidech
O sobě navzájem
- povídka, žánr deníku
Nápady literárního klauna
- komično v literatuře,
vizuální poezie
O našich dědech
O lidech a robotech
- pověst, sci-fi


nonsens,

limerik,






představení, z výstavy, z televizního pořadu
samostatně reprodukuje děj epických textů,
vlastními slovy charakterizovat vypravěče,
formu vyprávění
zvládá základní pojmy syžetové výstavby:
postava hlavní (hrdina), postava vedlejší,
dějová linie hlavní, vedlejší, epizoda, dějové
napětí, prostředí, téma, motiv
kreativně se účastní dramatizace, zvládne
interpretační vstup do role postavy, umí
dotvořit pokračování děje příběhu, se znalostí
poetiky pohádky dokáže vytvořit vlastní
pohádkový příběh nebo parafrázi či parodii
známé pohádky
dovede vyjádřit náladu lyrického textu,
vlastními slovy popsat jeho téma a atmosféru
dokáže v textu poznat a vlastními slovy
esteticky
hodnotit
významy
přirovnání,
personifikace a apostrofy, popř. další estetické
kvality jazyka textu – metaforické a
metonymické obrazy, zvukovou stránku jazyka
v poezii
osvojí obsah základních versologických pojmů
a dokáže je při rozhovoru o básni užít: verš,
strofa, refrén, atmosféra (nálada), rým, rytmus,
téma, motiv; dokáže uvést některá klasická
básnická díla a jejich autory
chápe
zobrazovací
principy
alegorie,
nonsensu, hyperboly
rozumí vrstevnatosti významů některých
antických, biblických starozákonních symbolů
rozlišuje a vlastními slovy charakterizuje
epické žánry: mýtus, pověst, legenda, bajka,
pohádka (lidová kouzelná, moderní autorská,
včetně nonsensové a parodicko- travestické
pohádky), povídka, sci-fi epika a drama,
biografická próza, (povídka, historický román),
autobiografie (včetně memoárů), umělecký
cestopis (včetně fantastického), fejeton, esej
uvědomuje si žánrovost lyriky – vlasteneckou,
náboženskou, intimní, sociální reflexivní,
nonsens a žánr limeriku, experimentální

MKV – Kulturní diference, Lidské vztahy – Antické
mýty

EGS – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět – Cestopisy
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poezie
je připraven empaticky prožívat situace
vypravěče, postav a lyrického mluvčího,
uvědomovat si a přijímat hodnotu vlastních
kulturních kořenů a tradic (včetně literární), ale
respektovat kultury jiné, uznávat a přijímat
hodnoty mravní (humánnost mezilidských
vztahů), prohlubuje se jeho vztah k češtině
jako k jazyku literárnímu

Uplatnění výstupů projektu HSND
 Pověst – Uličník Mimoně, uličníky, audioměsta, databáze fotografií
 Využití PL a testů je součástí výuky při opakování a procvičování gramatických jevů
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TERCIE
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

EGS – Jsme Evropané – Indoevropské jazyky,
Slovanské jazyky

Útvary českého jazyka a jazyková kultura

Žák:
 uvědomuje si zařazení češtiny mezi jazyky
slovanské
 chápe současnou podobu jazyka jako
výsledek předchozího historického vývoje
 poznává jednotlivé útvary národního jazyka
 rozlišuje jazyk spisovný a nespisovný
 poznává zásady jazykové kultury
 uvědomuje si manipulativní techniky užívané
v jazykovém projevu

NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLOV



OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE
Slovanské jazyky



rozlišuje a umí doložit nejvýznamnější
způsoby obohacování slovní zásoby
uvědomuje si zásady tvoření českých slov

TVAROSLOVÍ
Skloňování cizích jmen obecných a vlastních



Užití cizích vlastních jmen v textu




Slovesný vid

správně třídí slovní druhy, chápe jejich funkci
při tvorbě vyšších jazykových celků
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá
ve vhodné komunikační situaci
ovládá formální tvarosloví vybraných typů
obecných jmen přejatých a cizích vlastních
jmen



uvědomuje si podstatu slovesného vidu,
ovládá náležité určení dokonavého a
nedokonavého slovesa



aplikuje při tvorbě vlastního
projevu zásady zápisu slov

PRAVOPIS
Pravopis i/y v koncovkách

jazykového
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Předpony s-, z-, v-, z- a předložky s/se, z/ze



Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně



SKLADBA
Věta jednoduchá a souvětí



Druhy vedlejších vět



Významové poměry mezi souřadně spojenými
hlavními větami



Významové poměry
vedlejšími větami



rozpozná
souvětí
podřadné,
zvládne
interpunkci v tomto souvětí, používá podřadicí
spojky, odliší větu hlavní a vedlejší, určí druh
věty vedlejší, pozná větu vloženou



rozpozná
souvětí
souřadné,
zvládne
interpunkci v tomto typu souvětí, pozná a
vhodně užívá souřadicí spojky, správně určí
souřadně spojené věty vedlejší i větné členy

SLOH A KOMUNIKACE
Charakteristika literární postavy



vysvětlí rozdíly mezi charakteristikou přímou a
nepřímou, vnější a vnitřní, dokáže jich využít
v mluveném i psaném projevu, vychází
z vlastních čtenářských zkušeností, zaujímá
kritické stanovisko k literární postavě (k jejímu
jednání a chování), vysvětlí podstatu lidských
vlastností a uvede příklady jejich projevů
v chování člověka

Líčení



prokáže znalost slohového útvaru, dokáže se
vyjádřit originálně a vynalézavě, využívá
subjektivního
pohledu
na téma,
zařadí
do vlastního písemného projevu nápaditá
obrazná vyjádření, zhodnotí své zkušenosti
s uměleckým textem

Výklad



rozpozná slohový útvar, vysvětlí postup
přípravy výkladu, jeho fáze a předpoklady

mezi

větnými

členy

a

Souvětí souřadné a podřadné
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí
Jazykové rozbory, složitější souvětí

chápe vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou jazyka
opakuje si již zažité pravopisné vědomosti,
aplikuje je v jazykovém projevu
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
syntaktický

OSV – Kreativita – Charakteristika
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úspěšnosti výkladu, připraví a
výklad na téma dle svého zájmu

přednese



rozliší osnovu, výpisky a výtah, pracuje
s fakty, využívá různé zdroje k jejich
získávání, zapíše údaje o citaci



využívá základy studijního čtení



přesně a srozumitelně se vyjádří, zaznamená i
písemně myšlenky v logickém sledu, vyvodí
závěry ze zkušenosti



dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a
vhodně užít spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru



ovládá tvorbu jazykových projevů v základních
komunikačních žánrech



v mluveném i psaném projevu vhodně užívá
verbálních i nonverbálních komunikačních
prostředků



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
vlastních dispozic a osobních zájmů



identifikuje funkční styl, slohový postup a útvar

LITERATURA
MŮJ DOMOV A SVĚT
Biografická literatura faktu a biografický román



O BOZÍCH A LIDECH
Antický hrdinský epos
Řecká tragédie a pověst
Vizuální poezie
Starořímská lyrika



čte
výrazně
s porozuměním,
dokáže
samostatně nebo s pomocí učitele řešit
interpretační úkoly v liště a v oddíle Hledání
souvislostí
uvědomuje si rozdíl umělecké a věcné
literatury
vyjádří adekvátním způsobem estetický soud
samostatně reprodukuje děj epických textů,
vlastními slovy charakterizovat vypravěče,

Výtah

Úvaha

Souhrnné poučení o slohu




OSV – Mezilidské vztahy – Úvaha

EGS – Jsme Evropané – Mozart a Praha, Dvořák
v Americe
MKV – Kulturní diference – Vztah řecké a římské
kultury, Středověká literatura
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VE SLUŽBĚ BOHU, KRÁLI A DÁMĚ
Středověký hrdinský a rytířský epos, kronika,
pověst
Rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich parodie
VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM
Biblický příběh Ježíšova života v literárních
zpracováních
Texty Nového zákona a křesťanská tradice
v literatuře, legenda, pověst
SEN, LÁSKA A SMRT
Balada lidová a autorská
Téma smrti a nemrtvých
Lidová slovesnost a její ohlasy
Básnická povídka a romantická lyrika
Romantická povídka a román








ŠOA
Povídka, epigram, deník, komiks

ČTU, ČTEŚ, ČTEME
Téma dospívání
Humoristická literatura
Hrdinové fantasy literatury a mýtů
Dobrodružná a sci-fi literatura




perspektivu a formu vyprávění, interpretovat
základní funkce a významy postav, prostředí,
událostí
chápe významy kompozičních principů
kontrastu a gradace
kreativně se účastní dramatizace, umí dotvořit
pokračování děje příběhu, pokouší se napsat
úvahu na téma inspirované četbou
dovede vyjádřit náladu lyrického textu,
vlastními slovy popsat jeho téma a atmosféru
dokáže v textu poznat a vlastními slovy
zhodnotí estetické významy přirovnání,
personifikace a apostrofy, metafory a
metonymie
rozlišuje a vlastními slovy charakterizuje
epické žánry: hrdinský epos, rytířský epos,
mýtus, pověst, kronika, legenda, pohádka,
fantasy literatura, povídka, román; dramatické
žánry: antická tragédie; lyrické žánry: epigram,
trubadúrská lyrika, ohlasová poezie, reflexivní
lyrika, vizuální poezie; lyricko-epické žánry:
balada
uvědomuje si historické vztahy mezi
historickým životním stylem a uměním,
uvědomuje si specifičnost estetických norem a
poetiky literatury starověku, středověku a
období raného kapitalismu
chápe vliv historicky významných událostí na
stav umění a v tomto smyslu si uvědomuje
jeho sociální funkce v tématech šoa
je připraven empaticky prožívat situace
vypravěče, postav a lyrického mluvčího

Uplatnění výstupů projektu HSND
 Odraz války v literatuře 20. století – Uličník Mimoně, uličníky, audioměsta
 Využití PL a testů je součástí výuky při opakování a procvičování gramatických jevů

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika –
Humánní poslání Nového zákona, Výchova
k soucítění a altruismu

MKV – Lidské vztahy, Etnický původ, Kulturní
diference, Princip sociálního smíru a solidarity –
Literatura a holocaust
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika,
Mezilidské vztahy – Odraz holocaustu v literatuře
OSV – Poznávání lidí, Mezilidské vztahy – Vztahy
mezi lidmi a způsoby jejich zobrazení
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KVARTA
učivo

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu
 orientuje se v jazykovědných disciplínách
 uvědomuje si důležitost jazykové kultury
 rozpoznává
manipulativní
komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

MEV – Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
– Masmédia

PRAVOPIS, ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA



aplikuje při tvorbě vlastního jazykového
projevu zásady českého pravopisu a spisovné
výslovnosti

TVOŘENÍ SLOV




ovládá pravopis související se stavbou slova
je schopen určit slovo základové, rozebrat
slovo na jednotlivé morfémy a určit je

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA, NAUKA
O TVOŘENÍ SLOV



dokáže rozlišit a příklady v textu doložit
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov
dokáže rozpoznat přenesená pojmenování
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí
slova
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými
příručkami





TVAROSLOVÍ




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

SKLADBA



využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě
vhodných
jazykových
projevů
podle
komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických
jednotek ve větě a souvětí
dokáže se orientovat i ve složitých souvětích
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v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě
jednoduché i v souvětí

SLOH
Výklad



rozpozná slohový útvar, vysvětlí postup
přípravy výkladu, jeho fáze a předpoklady
úspěšnosti výkladu, připraví a přednese
výklad na téma dle svého zájmu

Popis
Popis pracovního postupu
Popis uměleckého díla
Subjektivně zabarvený popis



navazuje na znalosti popisu z minulých
ročníků, vytváří popisy pracovního postupu,
uměleckého díla, subjektivně zabarvený popis
výstižně volí vhodné jazykové prostředky

Charakteristika



charakterizuje postavy literární nebo skutečné
po vnitřní i vnější stránce

Vypravování



vypravuje události dle slohových zásad
pro vypravování, využívá přímé řeči, bohatosti
slovní zásoby
využívá ve vypravování různých základních
kompozičních postupů







Úvaha

Proslov

navazuje na znalosti z předchozího ročníku
v psaném i mluveném projevu vyjadřuje svůj
subjektivní názor na různá témata a problémy
vhodně využívá argumentů k přesvědčení
o správnosti svých názorů a postojů



dokáže rozlišit spisovný a nespisovný jazyk a
vhodně užít spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru



v mluveném i psaném projevu vhodně užívá
verbálních i nonverbálních komunikačních
prostředků
sestaví vlastní proslov na různá témata a
přednese ho



OSV
–
Rozvoj
schopnosti
poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí – Charakteristika

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – Úvaha
EVV – Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – Úvaha
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Diskuse



vhodně se zapojuj do diskuse, řídí ji a ve
svých výstupech využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu

OSV – Komunikace, Kooperace a kompetice –
Diskuse

Fejeton




Funkční styly



Slohové útvary dle výběru žáků

LITERATURA
MŮJ DOMOV A SVĚT
Být indiánem
Být v Americe českým básníkem

ovládá tvorbu jazykových projevů v základních
komunikačních žánrech




interpretuje významy a smysl textu
v komunikaci s textem rozvíjí emocionální a
estetické vnímání a hodnocení jejich významů
samostatně
formuluje
dojmy
z četby,
z divadelního představení a filmu, vyjadřuje
kritické názory na jejich obsah
vnímá
názory
a
argumenty
druhých
s porozuměním a rozvíjí kritický dialog
rozlišuje a charakterizuje literární druhy a
žánry,
dokáže
uvést
jejich
výrazné
představitele
přiměřeně svým znalostem užívá při
hodnocení literárně teoretickou terminologii
prožívá a uvědomuje si estetickou funkci
jazyka,
kompozice
a
tématu
textu
v konkrétním užití – dokáže poznat a





KRÁSA JE V PRAVDĚ

dokáže rozlišit spisovný a nespisovný jazyk a
vhodně užít spisovné jazykové prostředky
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru





ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI
Z renesanční literatury
Od renesance k baroku
Z literárního klasicismu

je poučen o využití tohoto útvaru, rozpozná ho
v denním tisku
seznámí se s jeho základními znaky a vybraný
útvar vypracuje




MEV – Vnímání autora mediálního sdělení
MEV – Stavba mediálního sdělení, Fungování a
vliv médií ve společnosti – Publicistický funkční
styl
MKV – Kulturní diference, Etnický původ,
Multikulturalita, Lidské vztahy – Indiánská tematika
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Realismus v literatuře

MODERNA
Prokletí básníci, realisté, anarchisté
Impresionismus
Naturalismus
Symbolismus a dekadence




AVANTGARDA
Futurismus a dadaismus
Poetismus a surrealismus
NEKLIDNĚ DVACÁTĚ STOLETÍ
O té první velké válce
Kříže, srpy, kladiva
O té druhé velké válce
Mezi lidmi








interpretovat
významy
obrazných
pojmenování,
zvukové
stránky
jazyka,
přiměřeně hodnotit kompozici epických a
dramatických žánrů, postavu v syžetové
situaci
dokáže porovnat různá ztvárnění téhož
námětu v různých literárních druzích a
žánrech, v literatuře a filmu
rozpoznává základní rysy individuálního stylu
autora
rozpoznává a charakterizuje literární styl
literárních směrů 19. a 20. století a dokáže
jmenovat jejich reprezentativní představitele
ve světové a české literatuře
má základní představu o vztahu sociálních
determinant a geneze literatury, o historické
podmíněnosti látkově tematických a žánrových
okruhů literatury 20. století a umí jmenovat její
reprezentativní autory české a světové
výrazně čte, ovládá v rámci svých možností
vstup do role postavy
vyhledává
informace
z různých
zdrojů,
samostatně je umí zpracovávat do útvaru
referátu

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Odraz války v literatuře 2. poloviny 20. století – Uličník Mimoně, uličníky, audioměsta
 Využití PL a testů je součástí výuky při opakování a procvičování gramatických jevů

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – Texty
s psychologickými a sociálněkritickými tématy
VDO – Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu
rozhodování,
Občan,
občanská
společnost a stát – Kříže, srpy, kladiva
MKV – Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický
původ – romská tematika
MEV – Fungování a vliv médií ve společnosti,
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,
Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení –
Propagandistické texty a Orwell

