
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Předmět:     Český jazyk (CEJ) 

Náplň: Jazyková výchova 

Třída: Prima 

Počet hodin: 2 hodiny týdně 

Pomůcky: Dataprojektor, kodifikační příručky 
 

Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

Slovní druhy 

 

 

 

 

 Objasní motivaci 

pojmenování slovních 

druhů 

 Vysvětlí význam 

jednotlivých slovních 

druhů 

 Podá jejich stručnou 

mluvnickou 

charakteristiku 

 S jistotou určuje druhy 

slov 

 Dokáže použít vybraná 

slova ve větách jako dva 

či více slovních druhů 

tvarosloví 

ohýbání 

skloňování 

časování 

slova ohebná 

slova neohebná 

slova plnovýznamová 

slova gramatická 

  

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

Ohebné slovní druhy: 

Podstatná jména 
 Rozlišuje živost a 

životnost 

 Správně určuje 

podstatná jména životná 

a neživotná 

 Uvede příklady 

podstatných jmen 

abstraktních a 

konkrétních 

 Objasní rozdíl mezi 

podstatnými jmény 

pomnožnými a 

hromadnými 

 Skloňuje vybraná 

pomnožná jména místní 

 Aplikuje základní 

pravidla psaní velkých 

písmen u podstatných 

jmen vlastních 

 Podstatná jména 

zařazuje ke vzorům 

 Pracuje s Pravidly 

českého pravopisu 

 Dokáže určit koncovku 

podstatných jmen 

 

 

podstatná jména 

jmenný rod 

číslo (dvojné číslo) 

pád 

vzor 

podstatná jména  

abstraktní a konkrétní, 

vlastní a obecná, 

hromadná, pomnožná a 

látková 

podstatná jména obecná a 

vlastní 

koncovka 

 

Práce s textem, 

samostatná práce a 

práce ve dvojici,  

skupinová práce  

Práce s Pravidly českého 

pravopisu 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

Přídavná jména 

 
 Vyjmenuje druhy 

přídavných jmen 

 Přídavná jména 

přiřazuje ke vzorům 

 Rozlišuje jmenný a 

složený tvar přídavných 

jmen tvrdých 

 Tvoří přídavná jména 

z podstatných příponami 

-ný, -ní a -í 

 S jistotou tvoří množné 

číslo jmen zakončených 

na -ský a -cký 

  Tvoří přídavná jména 

z vlastních jmen 

zakončených na -s, typ 

brandýský 

 Správně stupňuje 

přídavná jména v řeči i 

písmu 

 Odhalí v textu chybně 

napsaná přídavná jména 

 Zvládá pravopis 

přídavných jmen tvrdých 

a přivlastňovacích 

odvozených od jmen 

vlastních 

přídavná jména 

druhy přídavných jmen 

tvoření tvarů přídavných 

jmen  

stupňování přídavných 

jmen 

jmenné tvary přídavných 

jmen 

přídavná jména tvrdá, 

měkká, přivlastňovací 

pravopis přídavných jmen 

Samostatná práce 

Metoda pozorování 

Práce ve skupině 

Možnost využití metody 

čtyř rohů 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

 Posoudí vhodnost 

spojení (např. psí kost X 

psova kost X kost psa) 

 Rozpozná koncovku 

přídavných jmen 

 

Zájmena 

 
 Vyjmenuje druhy a řady 

zájmen 

 S jistotou skloňuje 

osobní zájmena v řeči i 

písmu 

 Najde v textu chybně 

použitá zájmena 

 Rozlišuje tvary jí X s ní 

 Rozlišuje sebou X 

s sebou 

 

zájmena 

druhy zájmen 

zájmena rodová, bezrodá 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné odvozování 

zákonitostí 

Cvičení na kreativitu (text 

o sedmi větách, báseň o 

sedmi verších, v každém 

jeden pád vybraného 

zájmena) 

 

 

tvorba textu záměrně 

s chybami (počet chyb je 

zadán) - následně oprava 

Číslovky 

 
 Vyjmenuje druhy 

číslovek 

 S jistotou určuje druhy 

číslovek 

 Vysvětlí významové 

rozdíly a shody v použití 

mezi čtyři X čtvery 

 S jistotou skloňuje 

číslovky dva, oba, dvě, 

obě, tři a čtyři 

číslovky 

číslovky základní, řadové, 

druhové, násobné, určité, 

neurčité 

 

 

 

 

 

 

  



Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora 

Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

 Na příkladech dokáže 

relativitu množství 

vyjádřeného neurčitými 

číslovkami 

 Na příkladech doloží 

tvaroslovnou různost 

jednotlivých druhů 

předložek 

 Dokáže číslovky zapsat 

slovy 

 

 

 

Slovesa 

 

 

 

 Vyjmenuje mluvnické 

kategorie sloves 

 Objasní kategorii vidu 

 Dokáže neexistenci 

tázacího způsobu 

 S jistotou určuje 

mluvnické kategorie 

sloves 

 S jistotou mění 

mluvnické kategorie 

sloves podle zadání 

 Nachází chyby v textu a 

dokáže je opravit 

 Rozlišuje rod slovesný a 

jmenný, oba rody 

dokáže u slovesných 

osoba 

číslo 

čas 

způsob 

rod slovesný i jmenný 

vid 

slovesný tvar určitý 

slovesný tvar neurčitý 

slovesný tvar jednoduchý 

slovesný tvar složený 
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Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

tvarů vyhledat 

 Správně používá tvary 

sloves v podmiňovacím 

způsobu 

 

Neohebné slovní druhy: 

Příslovce 
 Rozliší příslovce a 

přídavná jména, 

porovnává rozdíl mezi 

oběma druhy v češtině a 

jazyce, kterému se učí 

 Vyjmenuje druhy 

příslovcí 

 Vyjmenuje způsoby 

tvoření příslovcí 

 Dokáže, že příslovce 

vyjadřují podobné bližší 

okolnosti děje jako 

spojení předložky 

s podstatným jménem 

 

příslovce 

příslovečné spřežky 

stupňování příslovcí 

 Srovnání češtiny se 

studovaným cizím 

jazykem 

Předložky 

 
 Dokáže, že příslovce 

vyjadřují podobné bližší 

okolnosti děje jako 

spojení předložky 

s podstatným jménem 

 Dokáže, že předložky 

řídí pád podstatného 

předložky  
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Téma 
Výstupy vědomostní 

Výstupy procedurální 
Pojmy Metody a formy Poznámky 

jména 

 Formuluje pravidlo o 

používání předložek s a 

z 

 

Spojky  Z textu odvodí význam 

spojek 

 Rozlišuje spojky 

podřadicí a souřadicí 

 

spojky 

 

 

 

 

  

Částice  Z vět v textu vyvozuje 

funkci částic 

 Zkoumá a vysvětluje 

rozdíl ve funkci částic a 

spojek 

 

částice   

 

 

Citoslovce  Vyjmenuje druhy 

citoslovcí i s příklady 

 

citoslovce   

 

  


