Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:

Český jazyk (CEJ)
Jazyk a jazyková komunikace
2. ročník a sexta
2 hodiny týdně

Téma
Tvarosloví

Školní výstupy
 S jistotou určí slovní druh a
pojmenuje jej cizím termínem a
podá základní mluvnickou
charakteristiku každého slovního
druhu
 Vyjmenuje všechny mluvnické
kategorie ohebných slovních
druhů a určuje je
 Uvede příklady pro pozůstatky
duálu
 Představí problematiku
stupňování přídavných jmen,
srovná s cizími jazyky
 Zvládá pravopis přídavných
jmen ve všech stupních
 Vyjmenuje všechny druhy
zájmen i řady zájmen v rámci
jednotlivých druhů
 Bezchybně užívá aoristový tvar
slovesa „být“ v mluveném
projevu i v písmu
 Objasní rozdíl mezi určitými a
neurčitými sloves. tvary
 Dokáže rozebrat složený

Učivo (pojmy)
morfologie
konjugace deklinace
singulár a plurál
rody: maskulinum, femininum a
neutrum
pozitiv, komparativ a superlativ
infinitiv
příčestí minulé a trpné
přechodníky
aktivum a pasivum
futurum, prézens a préteritum
vykání, tykání, onikání a onkání

Průřezová témata
Poznámky
Pojmy vycházejí z úvodního
soupisu – viz pozn. v I. ročníku.
Pravidla českého pravopisu,
Stručná mluvnice česká, SSČ
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

slovesný tvar a bezchybně
pojmenuje všechny jeho části
 Objasní tvoření přechodníků
 Píše správně příslovečné spřežky
Styl prostě-sdělovací (III): úvaha

úvahový postup
 Shrne základní znaky stylu
úvaha
prostě sdělovacího
 Charakterizuje úvahový slohový
postup a slohový útvar úvaha
 Uplatní úvahový slohový postup
při psaní vlastního textu
 Ovládá základní typografická
pravidla

Nauka o slovní zásobě

 Vysvětlí, k jakým změnám a
proč dochází ve slovní zásobě
 Vyjmenuje a na příkladech ukáže
způsoby obohacování slovní
zásoby v češtině
 Na příkladech vysvětlí přenášení
významu na základě podobnosti
a vnitřní souvislosti
 Objasní rozdíl mezi homonymy a
slovy mnohoznačnými

slovní zásoba: aktivní a pasivní
lexikologie
frazeologie
obohacování slovní zásoby
prefix a sufix
lexikon
kalk
synonyma, antonyma a homonyma
sousloví a slova mnohoznačná
kořen
kmen
slovotvorný základ

práce se slovníky, jejich vzájemné
porovnávání:
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovné češtiny pro školu
a veřejnost (SSČ)
Slovník spisovného jazyka
českého (SSJČ)
Příruční slovník spisovné češtiny
(PSJČ)
Slovník cizích slov
Etymologický slovník češtiny

Styl publicistický

 Shrne základní znaky
publicistického stylu
 Rozpozná jednotlivé útvary

publicistický styl
zpráva a oznámení
komentář

MDV – Média a mediální
produkce
Činnost: Práce s periodiky
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Téma

Školní výstupy
publicistického stylu a vysvětlí
hlavní zásady jejich vzniku
(psaní)
 Prokáže schopnost samostatně
napsat reportáž a fejeton

Učivo (pojmy)
fejeton
reportáž
interview
reklama
recenze (kritika)
typografie

Průřezová témata
Poznámky
(v papírové podobě): Analýza
grafické stránky textů, dohledávání
příslušných publicistických útvarů
a analýza jejich obsahu. Práce
s vybranými publicistickými
útvary (komentář, reportáž,
recenze, fejeton, reklama ad.)
MDV – Mediální produkty a
jejich významy
Činnost: Psaní samostatných
slohových prací v publicistickém
stylu: zpráva, reportáž, fejeton.

