
Předmět:Literárně jazykové praktikum (PKČJ) 

Ročník:6 

-učivo volitelného předmětu navazuje na probíranou látku (i z 1.stupně) 

-rozšiřuje znalosti, ale hlavně schopnosti a dovednosti 

-pravidelně jsou zařazovány jazykové, literární i slohové hry, rébusy a hádanky 

-v případě potřeby žáků i procvičení právě probíraného učiva (zvláště z jazykové 

výchovy) 
 

měsíc probírané učivo 

září Organizace práce, okruhy učiva 

Pravopisné obtížnosti (pravopis y/i – zvláště uvnitř slova) 

Knižní novinky – katalogy klubů čtenářů ( Albatros, Fragment..) 

                           - správné vyplnění tiskopisu objednávky 

 

říjen Ukázky z četby (poslech, analýza prózy, poezie, dramatu) 

Čtenářská gramotnost – práce s jazykovými příručkami 

Pravopisné obtížnosti (přítomný čas sloves, shoda podmětu s přísudkem) 

Návštěva školní knihovny 

listopad Pravopisné obtížnosti (zdvojené souhlásky, pravopis –ě-, -je-,-mě-, -mně-) 

Dramatizace bajky 

Divadelní, filmové představení (srovnání literární předlohy) 

prosinec Předložky a předpony s, z, vz 

Miniolympiáda z  ČJ 

Vánoční inspirace 

leden Slovní druhy, substantiva – skloňování, pravopis 

Jazykolamy 

Čtenářská gramotnost – práce s odborným textem 

únor Adjektiva – skloňování, pravopis 

Zájmena – skloňování, pravopis 

Filmové zpracování prózy s dětským hrdinou 

březen Slovesa – mluvnické kategorie ( zvláště rod, vid, třída, vzor) 

Písňové texty 

Velikonoční tradice a jejich odraz v literatuře 

duben Skladba – základní skladebná dvojice 

Ústní lidová slovesnost 

Čtenářská gramotnost –orientace v jízdních řádech, úředních dokumentech 

Dramatizace textu 

květen Skladba – rozvíjející větné členy 

Čtenářská gramotnost – vyplňování tiskopisů( složenka, podací lístek…) 

Všestranné jazykové rozbory 

červen Tvůrčí psaní 

Práce s časopisy   

Shrnutí, hodnocení práce 

 

 

 



Předmět:Literárně jazykové praktikum (PKČJ) 

Ročník:7 

-učivo volitelného předmětu navazuje na probíranou látku (i z nižších ročníků) 

-rozšiřuje znalosti, ale hlavně schopnosti a dovednosti 

-pravidelně jsou zařazovány jazykové, literární i slohové hry, rébusy a hádanky 

-v případě potřeby žáků i procvičení právě probíraného učiva (zvláště z jazykového 

vyučování) 
 

měsíc probírané učivo 

září Organizace práce, okruhy učiva 

Pravopisné obtížnosti (vyjmenovaná slova) 

Knižní novinky – katalog Klubu mladých čtenářů 

 

říjen Ukázky z četby (poslech, analýza textu) 

Pravopisné obtížnosti (přítomný čas sloves, shoda podmětu s přísudkem) 

Divadelní, filmové představení (srovnání literární předlohy) 

listopad Zdvojené souhlásky, pravopis –ě-, -je-,-mě-, -mně- 

Literární soutěž: Když lidské dobro vítězí 

Podzimní inspirace – líčení: Barvy podzimu 

prosinec Předložky a předpony s, z, vz 

Vánoční inspirace 

Divadelní, filmové představení 

leden Substantiva – skloňování, pravopis 

Drama – Divadlo Járy Cimrmana 

               Vyšetřování ztráty třídní knihy 

Jazykolamy 

únor Adjektiva – skloňování, pravopis 

Legendy, mýty, memoáry 

Charakteristika postav 

březen Zájmena – skloňování, pravopis 

Cestopisná literatura 

Diskuse 

duben Pravopisné obtížnosti – velká písmena 

Romány 

Dramatizace textu 

květen Všestranné jazykové rozbory 

červen Tvůrčí psaní 

Práce s časopisy, návštěva školní knihovny 

Shrnutí, hodnocení práce 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



Předmět:Literárně jazykové praktikum (PKČJ) 

Ročník:8 

-učivo volitelného předmětu navazuje na probíranou látku (i z nižších ročníků) 

-rozšiřuje znalosti, ale hlavně schopnosti a dovednosti 

-pravidelně jsou zařazovány jazykové, literární i slohové hry, rébusy a hádanky 

-v případě potřeby žáků i procvičení právě probíraného učiva (zvláště z jazykového 

vyučování) 
 

měsíc probírané učivo 

září Úvod do učiva 

Organizace hodin 

Hrátky s abecedou 

říjen Tvůrčí psaní 

-vypravování, povídka – domysli příběh 

-pověst ( místní) 

-pohádka 

-1 stejné téma ve zpracování různých žánrů 

 

listopad Práce s literárním textem 

(žánry, umělecké a jazykové prostředky, 

prvky literárních slohů, orientace ve čteném i poslouchaném uměleckém 

textu,literární předloha a její zpracování jiným uměleckým způsobem) 

 

prosinec Lidové tradice a jejich odraz v umělecké literatuře 

(ÚLS, tradiční zvyky ve spojení s ročními obdobími a typickými 

venkovskými pracemi) 

 

leden Některé literární slohy, jejich představitelé 

 a typické žánry, návaznost na ostatní druhy umění 

(realismus, naturalismus, symbolismus, impresionismus, dekadence, 

anarchismus, vitalismus) 

 

únor Některé literární slohy, jejich představitelé 

 a typické žánry, návaznost na ostatní druhy umění 

(směry19.století – zvláště romantismus, realismus) 

březen Jaro v lidových tradicích 

Písňové texty 

duben Dramatizace textů 

květen Umění komunikace, mluvní cvičení 

 

červen Způsoby získávání nových informací 

( knihovna, návštěva knihovny, práce s novinami a časopisy, knihy a 

odborné příručky, internet) 

 
 

 

 



 

Předmět:Literárně jazykové praktikum (PKČJ) 

Ročník:9 

-učivo volitelného předmětu navazuje na probíranou látku (i z nižších ročníků) 

-rozšiřuje znalosti, ale hlavně schopnosti a dovednosti 

-pravidelně jsou zařazovány jazykové, literární i slohové hry, rébusy a hádanky 

-v případě potřeby žáků i procvičení právě probíraného učiva (zvláště z jazykového 

vyučování) 

-v případě potřeby žáků příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 

 
měsíc probírané učivo 

září Čtení s porozuměním – čtenářská gramotnost 
 

říjen Práce s obtížnějším literárním textem 

(doba vzniku, autor – život, doba – společenské vlivy, jazykové 

prostředky, literární pojmy, žánry 
 

listopad Charakteristika literární postavy (vnější, vnitřní) 
 

prosinec Advent a doba vánoční jako odraz v české i světové literatuře, filmu a 

divadelní hře, rozbory děl 

 
leden Tvůrčí psaní:1 téma ve zpracování různých žánrů 

 

únor Literární směry, představitelé, žánry (realismus, naturalismus, 

symbolismu, dekadence, anarchismus, vitalismus) 
 

březen Schopnost komunikace – mluvní cvičení 

Dramatizace textů 
 

duben Způsoby získávání nových informací (knihovna, práce s tiskem, odborné 

příručky, internet) 
 

květen Literární text jako základ pro další umělecké zpracování 

(zvláště film) 

 
červen Komiks – fenomén dnešní doby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět:Literárně jazykové praktikum (PKČJ) 

Ročník:6 

-učivo volitelného předmětu navazuje na probíranou látku (i z 1.stupně) 

-rozšiřuje znalosti, ale hlavně schopnosti a dovednosti 

-pravidelně jsou zařazovány jazykové, literární i slohové hry, rébusy a hádanky 

-v případě potřeby žáků i procvičení právě probíraného učiva (zvláště z jazykového 

vyučování) 
 

měsíc probírané učivo 

září Organizace práce, okruhy učiva 

Pravopisné obtížnosti (vyjmenovaná slova) 

Knižní novinky – katalog Klubu mladých čtenářů 

 

říjen Ukázky z četby (poslech, analýza textu) 

Pravopisné obtížnosti (přítomný čas sloves, shoda podmětu s přísudkem) 

Divadelní, filmové představení (srovnání literární předlohy) 

listopad Zdvojené souhlásky, pravopis –ě-, -je-,-mě-, -mně- 

Literární soutěž: Když lidské dobro vítězí 

Podzimní inspirace – líčení: Barvy podzimu 

prosinec Předložky a předpony s, z, vz 

Vánoční inspirace 

Divadelní, filmové představení 

leden Substantiva – skloňování, pravopis 

Drama – Divadlo Járy Cimrmana 

               Vyšetřování ztráty třídní knihy 

Jazykolamy 

únor Adjektiva – skloňování, pravopis 

Legendy, mýty, memoáry 

Charakteristika postav 

březen Zájmena – skloňování, pravopis 

Cestopisná literatura 

Diskuse 

duben Pravopisné obtížnosti – velká písmena 

Romány 

Dramatizace textu 

květen Všestranné jazykové rozbory 

červen Tvůrčí psaní 

Práce s časopisy, návštěva školní knihovny 

Shrnutí, hodnocení práce 

 

 
 


