
Český jazyk

Český jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanská

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Styl administrativní
posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace textu

Shrne základní znaky tohoto stylu administrativní styl
formulář
složenka
životopis (curriculum vitae): klasický a strukturovaný

 Rozpozná jednotlivé útvary administrativního stylu a 
vysvětlí hlavní zásady jejich psaní

administrativní styl
formulář
složenka
životopis (curriculum vitae): klasický a strukturovaný

 Odliší klasický a strukturovaný životopis a ozřejmí jeho 
využití v životě

administrativní styl
formulář
složenka
životopis (curriculum vitae): klasický a strukturovaný

Tematický celek - Skladba (Syntax)
ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a 
slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího

Rozpozná jednotlivé větné členy a využívá znalostí o nich a 
jejich vztazích podle záměru mluvčího k vhodnému 
vyjádření myšlenky

syntax
věta a výpověď
subjekt
predikát: slovesný a jmenný
atribut: shodný a neshodný, postupně rozvíjející, volný a 
těsný
přístavek
objekt
adverbiale
věta hlavní a vedlejší
druhy vedlejších vět
poměr mezi větami
aktuální členění výpovědi
odchylky od větné stavby
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ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a 
slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího

Chápe aktuálním členění výpovědi syntax
věta a výpověď
subjekt
predikát: slovesný a jmenný
atribut: shodný a neshodný, postupně rozvíjející, volný a 
těsný
přístavek
objekt
adverbiale
věta hlavní a vedlejší
druhy vedlejších vět
poměr mezi větami
aktuální členění výpovědi
odchylky od větné stavby

ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a 
slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího

Rozlišuje druhy vět, rozeznává vztahy mezi větami v 
závislosti na užití spojovacích výrazů

syntax
věta a výpověď
subjekt
predikát: slovesný a jmenný
atribut: shodný a neshodný, postupně rozvíjející, volný a 
těsný
přístavek
objekt
adverbiale
věta hlavní a vedlejší
druhy vedlejších vět
poměr mezi větami
aktuální členění výpovědi
odchylky od větné stavby

ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a 
slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru 
mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému 
dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k 
odlišení záměru mluvčího

Při tvorbě souvětí užívá správné spojovací výrazy pro 
vyjádření požadovaného poměru mezi větami či 
požadovaného druhu vedlejší věty

syntax
věta a výpověď
subjekt
predikát: slovesný a jmenný
atribut: shodný a neshodný, postupně rozvíjející, volný a 
těsný
přístavek
objekt
adverbiale
věta hlavní a vedlejší
druhy vedlejších vět
poměr mezi větami
aktuální členění výpovědi
odchylky od větné stavby



Tematický celek - Styl řečnický (Rétorika)
 Popíše historické souvislosti při vzniku rétoriky v antice řečnický styl projev

přípitek
přednáška

při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá 
základní principy rétoriky
v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních 
prostředků řeči

Rozpozná jednotlivé útvary řečnického stylu a vysvětlí 
hlavní zásady jejich psaní

řečnický styl projev
přípitek
přednáška

 Prokáže schopnost samostatného vytvoření (psaní a 
následné přednesení) projevu s využitím teoretických 
znalostí řečnického stylu s využitím prostředků verbálních a 
nonverbálních

řečnický styl projev
přípitek
přednáška

 Podá přehled zásad oslovování přítomných řečnický styl projev
přípitek
přednáška
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