Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:

Český jazyk (CEJ)
Jazyková výchova
Kvarta
2 hodiny týdně

Téma

Školní výstupy

Hláskosloví

 Popíše tří základní fáze mluvení
 Rozlišuje souhlásky podle místa
podle znělosti
 Na příkladech objasní pojem
asimilace znělosti
 Spisovně vyslovuje česká a
běžně užívaná cizí slova

Tvarosloví *)

 S jistotou rozpozná slovní druhy
a u ohebných určuje jejich
kategorie
 Bez obtíží skloňuje běžná česká i
cizí slova
 Dokáže v Pravidlech českého
pravopisu či jiných jazykových
příručkách vyhledat správné
tvary slov

Skladba **)

 Bezpečně určuje druhy vět a
souvětí a pojmenovává vztahy
mezi nimi

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

hláska
samohláska a souhláska
respirace
fonace
artikulace
asimilace znělosti

*) Látka je opakováním nauky
o tvarosloví z primy a sekundy;
proto i pojmy vycházejí z pojmů
dle ŠVP pro primu a sekundu.
V průběhu celého roku jsou
pravidelně a systematicky
zadávána cvičení opakující a
prohlubující látku předchozích
ročníků tak, aby se upevňovaly
výstupy předchozích ročníků.
aktuální členění výpovědi
východisko a jádro výpovědi
doplněk
přístavek

**) Látka je opakováním nauky
o skladbě ze sekundy a tercie;
proto i pojmy vycházejí z pojmů
dle ŠVP pro sekundu a tercii.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

 Správně pojmenovává jednotlivé
větné členy a blíže je
charakterizuje
 Objasní pojem aktuální členění
výpovědi
 Rozpozná přístavek a doplněk ve
větě
Obecné poučení o jazyce: původ a
dělení jazyků

 Přiřazuje evropské jazyky do
základních jazykových rodin
 Vyloží vztahy mezi
praslovanštinou,
staroslověnštinou a češtinou

jazyk: mateřský a národní
jazyk: indoevropský a ugrofinský
jazyky: slovanské (západní,
východní a jižní), germánské,
románské, baltské a keltské
cyrilice a azbuka
latinka
alfabeta

Komunikace a sloh: publicistika

 Uvede typické znaky publicistiky
 Napíše text, který odpovídá věku
a typu navštěvované školy, a to
jak po stránce obsahové,
jazykové (mluvnické, stylistické
a pravopisné), tak po stránce
úpravy a typografie

publicistika
zpráva
titulky (nadpisy)
média
typografie

MDV – Stavba mediálních
sdělení
Činnost: Práce s periodiky
(v papírové podobě): Čtení a
rozbor novinových článků,
grafická podoba textu. Psaní
vlastního příspěvku
v publicistickém stylu.

