
Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník : 6. 

Jazyková výchova 
 
září Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda 

podmětu s přísudkem) 

Jazyk a jeho útvary 

Jazykověda a její složky 

Jazykové příručky 

říjen Zvuková stránka jazyka 

Spisovná výslovnost, slovní přízvuk 

Větná melodie, důraz, tempo a pauzy 

listopad Stavba slova 

Slova příbuzná 

Střídání hlásek a skupiny hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky 

Pravopis:-ě/je, mě/mně 

               -předložky a předpony s/z, vz 

      -i/y po obojetných souhláskách 

prosinec Tvarosloví – druhy slov 

Podstatná jména: konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná,                                     

látková, obecná, vlastní 

Vzory substantiv, skloňování, pravopis 

leden Přídavná jména – druhy, skloňování, pravopis 

únor Zájmena – druhy, skloňování, pravopis 

březen Číslovky – druhy, skloňování, pravopis 

Slovesa – mluvnické kategorie, pravopis 
duben Skladba 

Základní větné členy 

Shoda přísudku s podmětem 

květen Rozvíjející větné členy - předmět 

                                      - příslovečné určení 

                                      - přívlastek 

Věta jednoduchá, souvětí 

červen Přímá řeč 

Opakování učiva, shrnutí 

 
Během školního roku bude zařazeno 6 kontrolních 
diktátů,v lednu a červnu pololetní písemné práce, průběžně 
všestranné jazykové rozbory. 
 
 
Literární výchova 
 
září Úvod do literatury, základní literární pojmy 

-literatura, próza, poezie, drama 

-ústní lidová slovesnost 

Poezie pro děti 



říjen Pohádky  – klasické, moderní 

                 - českých i světových autorů 

listopad Bajky –klasické, moderní 

prosinec Báje, mýty a pověsti  

Obraz vánočních zvyků a tradic v literatuře 

leden Výrazný přednes – recitace básně 

únor Próza s dětským hrdinou 

březen Hádanky,rčení, pranostiky 

duben Umělecko – naučná a naučná literatura 

Obraz velikonočních zvyků a tradic v literatuře 

květen Dobrodružné příběhy 

Návštěva školní knihovny, práce s časopisy 

červen Divadlo – dramatizace textu 

Výstavka literárních pokusů( básně, povídky, příběhy) 

Opakování učiva 6. ročníku 
 
Souvislá četba – besedy nad čtenářským deníkem 

1.čtvrtletí: 1 sbírka poezie pro děti(např. K.J.Erben: Kytice) 

2.čtvrtletí: 1 kniha pohádek, nebo bajek(např. K.Čapek: Devatero pohádek) 

3.čtvrtletí: 1 kniha bájí, nebo pověstí(např. A.Jirásek, E. Petiška) 

4.čtvrtletí: 1 kniha dobrodružná( např. M.Twain, E. Kästner, J. Verne, E.Štorch, 

R.Kipling) 

 

Komunikační a slohová výchova 

září Úvod do slohu, stylizace, kompozice 

Slohové útvary 

Vypravování( osnova) 

říjen Prostředky oživující vypravování 

listopad Popis předmětu 

Náš byt, naše škola 

Členění textu do odstavců 
prosinec Popis místa 

leden Popis osoby ,děje 

únor Popis pracovního postupu 

březen Zpráva, oznámení 

duben Jak se učíme ( výpisky, výtah) 

květen Dopis 

červen Telefonní a elektronická komunikace 

Opakování učiva 6.ročníku 

Během školního roku budou zařazeny 4 slohové písemné práce  - vypravování, popis, 

popis pracovního postupu, dopis. 

 
 
 
 
 
 



Předmět: Český jazyk a literatura                                 

Ročník : 7.    
Jazyková výchova 
 
Období                        učivo             

září Opakování učiva 6.ročníku 

 Tvarosloví   - podstatná jména 

                      - přídavná jména 

                      - zájmena 

 

říjen                      - číslovky 

                      -slovesa  

 

listopad                      - neohebné druhy slov(příslovce – citoslovce) 
 

prosinec Pravopis –  i/y  

                - velká písmena(procvičování, obtížnější pravopis) 

Význam slov, slovní zásoba a tvoření slov 

 

leden Skladba – věty jednočlenné a dvojčlenné 

               - větné ekvivalenty 

únor Přísudek + VV přísudková 

březen Podmět + VV podmětná 

Předmět+VV předmětná 
duben Příslovečná určení + VV příslovečné 

Přívlastek + VV přívlastkové 

květen Doplněk + VV doplňková 

Opakování učiva o větné stavbě 

Stavba textová 

červen Opakování učiva7.ročníku 

 

Během školního roku bude zařazeno 6 kontrolních diktátů,v lednu a červnu pololetní 

písemné práce, průběžně všestranné jazykové rozbory. 

 

 

Literární výchova 

období učivo 

září Aktivizace  učiva  z předcházejících ročníků  

Základní literární pojmy 

Poezie pro mládež   

říjen Povídky 

listopad Letopisy, kroniky 

prosinec Biblické mýty a legendy  

Balady a romance 
leden Divadlo, film, televize, komiks 

únor Memoárová a životopisná literatura 



březen Cestopisná literatura 

duben Anekdoty, fejetony, epigramy, aforismy 
 

květen Román 

Návštěva školní knihovny 

Básně, písňové texty 

 

červen Písňové texty, lidová slovesnost 

Výrazný přednes – dramatizace textu 

Opakování učiva 7.ročníku 
 
Souvislá četba – besedy nad čtenářským deníkem 

1. 1 básnická sbírka(např.K.H. Borovský, J.Žáček) 

2  1 libovolná povídka (např. B. Němcová,O. Pavel) 

3. 1 divadelní hra( Divadlo Járy Cimrmana) 

4. 1 román(např. A.Jirásek:Psohlavci) 

 

Komunikační a slohová výchova  

období učivo 

září  

 

Opakování učiva 6. ročníku 

Vypravování 

říjen Stavba vypravování 

listopad Subjektivně zabarvený popis 

prosinec Popis- obraz 

leden Popis pracovního postupu, děje 

únor Charakteristika 

březen Žádost, pozvánka  

duben Výtah 

květen Životopis 

červen Komunikace, mluvní cvičení, obohacování slovní zásoby žáků 

Opakování učiva 7. ročníku 

Během školního roku budou zařazeny 4 slohové písemné práce  - vypravování, popis 

uměleckého díla,charakteristika , životopis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět  : Český jazyk a literatura 

Ročník     :  8.  

Jazyková výchova          

září Aktivizace učiva z předchozích  ročníků 

 Skladba 

-věty jednočlenné a dvojčlenné 

-zápor 

říjen -základní větné členy 

listopad -několikanásobné větné členy 

-významový poměr mezi jednotlivými složkami  v několikanásobném   

větném členu 

-větné členy v přístavkovém vztahu 
prosinec -znázornění věty jednoduché 

leden -souvětí podřadné – druhy vedlejších vět 

-čárka ve větě jednoduché a v souvětí 

únor -souvětí souřadné 

-významové poměry mezi větami hlavními 

Obecné výklady o českém jazyce 

-útvary českého jazyka a jazyková kultura 

-čeština jako jeden ze slovanských jazyků 

Nauka o slovní zásobě 

-slovní zásoba a její obohacování (tvoření slov) 

-slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

březen Tvarosloví 

-procvičování učiva 

-nepravidelnosti ve skloňování substantiv podle vzoru píseň, kost 

-skloňování obecných jmen přejatých 

-skloňování cizích jmen 

duben - skloňování zájmena týž, tentýž 

- slovesné kategorie – slovesný vid, rod, třída a vzor 

                                 -  slovesa nepravidelná  
květen -pravopis koncovek jmen 

-tvoření slovesných tvarů z kmene přítomného 

-tvoření slovesných tvarů z kmene minulého 
červen -využití různých slovesných tvarů 

Opakování učiva 8. ročníku 

Během školního roku bude zařazeno 6 kontrolních diktátů,v lednu a červnu pololetní 

písemné práce, průběžně všestranné jazykové rozbory. 

 

Literární výchova 
 
září Opakování učiva, základní literární pojmy 

Z české literatury od jejích počátků do konce 1.poloviny 19.století 

-období před vznikem česky psané literatury 

říjen -počátky a rozvoj česky psané literatury 



-vrcholné období středověké česky psané literatury a doba husitská 

listopad -literatura období humanismu a renesance 

-z české barokní kultury 

prosinec -česká literatura v období národního obrození 

leden -národní obrození – pokračování 

únor Z české literatury 2. poloviny  19. století 

-generace májovců 

březen -lumírovci a ruchovci 

duben Česká realistická próza 

květen Ze světové literatury 

červen Shrnutí a opakování učiva 8. ročníku 
 
Souvislá četba – besedy nad čtenářským deníkem 

1) 1 libovolná kniha zahraničního spisovatele konce 18., nebo začátku 19. století 

2) 1 básnická sbírka spisovatele 1. poloviny 19. století 

3) 1 hra v libovolném zpracování 

4) 1 próza spisovatele 1. poloviny 19. století 
 
Komunikační a slohová výchova 
 

září Opakování učiva z předchozích ročníků 

říjen Charakteristika literárních postav 

listopad Subjektivně zabarvený popis 

prosinec Odborná terminologie 

leden Výtah 

únor Výklad 

březen Výklad a jeho prezentace 
duben Jednoduchá úvaha 

květen Úvaha(jazykové a umělecké prostředky, stavba úvahy) 
červen Shrnutí o slohu 

Opakování učiva 8. ročníku 
 
Během školního roku budou zařazeny 4 slohové písemné práce  -charakteristika 

literární postavy, líčení, výklad, jednoduchá úvaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět: Český jazyk a literatura       

Ročník: 9 

Jazyková výchova 
 
září Opakování učiva z předcházejících ročníků (veškerý probraný pravopis, 

tvarosloví, skladba) 

říjen Tvoření slov – pravopis související se stavbou slova a tvořením slov, i/y po 

obojetných souhláskách, skupiny souhlásek, skupiny bě-bje,vě-vje, mě-mně,pě 

listopad Význam slova- slova jednoznačná  a mnohoznačná, synonyma, antonyma, 

homonyma,odborné názvy 
prosinec Tvarosloví – slovní druhy, jména- tvary,druhy, skloňování cizích slov, 

skloňování obecných jmen přejatých 

leden Slovesa a jejich tvary, přechodníky 

únor Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech 

březen Skladba – větná stavba, věta jednoduchá, větné členy holé,rozvité,souřadné 

spojené, vztah  přístavkový, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, 

odchylky od větné stavby – samostatný větný člen,elipsa… 

Souvětí podřadné, čárka v souvětí podřadném, zásady českého slovosledu, 

stavba textová, souvětí souřadné, prostředky návaznosti v jazykových projevech 

duben Zvuková stránka jazyka – soustava hlásek, spodoba znělosti, přízvuk, melodie 

květen Obecné výklady o jazyce, jazyky slovanské, vývoj českého jazyka, útvary 

českého jazyka 

červen Souhrnné opakování učiva 

Během školního roku bude zařazeno 6 kontrolních diktátů,v lednu a červnu pololetní 

písemné práce, průběžně všestranné jazykové rozbory. 

 

Literární výchova 
 

září  Česká a světová literatura přelomu 19.a 20. století – umělecké směry, zaměření 

říjen Odraz 1. světové války v české a světové literatuře 

listopad Meziválečná literatura 

prosinec Česká a světová literatura 1945 - 48 

leden Česká a světová literatura 2. poloviny 20. století (1948-1968) 

únor Česká a světová literatura 2.poloviny 20.století( 1968 – 89) 

březen Česká a světová literatura 2.poloviny 20.století (1989 – počátek 21.století) 

duben 

 

Vývoj divadla, novin a časopisů 

Písňové texty 

květen Zábavná literatura 

 červen Shrnutí učiva 
 
Souvislá četba – besedy nad čtenářským deníkem 

1. 1 detektivní příběh 

2. 1 básnická sbírka autora let 1945 – 2010  

3. 1 próza české literatury po roce 1945 

4. 1 libovolná kniha pro děti a mládež, nebo kniha zahraničního autora 2. poloviny 20. 

století, nebo filmové zpracovaní podle literární předlohy čs. spisovatele 20.století 



 

 

 

Komunikační a slohová výchova 
 
září  Aktivizace učiva z předcházejících ročníků 

říjen Slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních oblastech a 

situacích 

listopad  Popisy - shrnutí 

prosinec 

 

Charakteristika literární (filmové, divadelní) postavy 

Reportáž 

leden Líčení 

únor Výklad(  zachycení mluveného projevu), výtah 

březen Složitější úvaha 

duben Diskuse,fejeton, esej (pasivně), recenze 

květen Jednoduchý proslov 

červen Funkční styly 

Shrnutí učiva o slohu 

Během školního roku budou zařazeny 4 slohové písemné práce  - vypravování, úvaha, 

žurnalistický článek, proslov. 
 
 
 
 


