Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:

Český jazyk (CEJ)
Jazyková výchova
Prima
2 hodiny týdně

Téma
Ohebné slovní druhy;
Podstatná jména

Školní výstupy
 Vysvětlí význam jednotlivých
slovních druhů a podá jejich
stručnou mluvnickou
charakteristiku
 Určuje druhy slov, odliší slovní
druhy ohebné a neohebné
 Správně určuje podstatná jména
životná a neživotná a přiřazuje je
ke vzorům
 Uvede příklady podst. jmen
abstraktních a konkrétních
 Určuje jednotlivé kategorie
podstatných jmen, objasní rozdíl
mezi podst. jmény pomnožnými
a hromadnými
 Aplikuje základní pravidla psaní
velkých písmen u podstatných
jmen vlastních
 Určuje koncovky podstatných
jmen

Učivo (pojmy)
tvarosloví
ohýbání: skloňování a časování
slova: ohebná, neohebná a
plnovýznamová
podstatná jména
(jmenný) rod
číslo
pád a pádové otázky
živostnost
vzory podst. jmen
podst. jména: obecná a vlastní,
konkrétní a abstraktní, hromadná,
pomnožná a látková
koncovka

Průřezová témata
Poznámky
Možnost srovnávání češtiny se
studovaným cizím jazykem
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Přídavná jména

 Vyjmenuje druhy přídavných
jmen a s jistotou je určuje
 Přídavná jména přiřazuje ke
vzorům
 Rozlišuje jmenný a složený tvar
přídavných jmen tvrdých
 Správně stupňuje přídavná jména
 Zvládá pravopis přídavných
jmen tvrdých, měkkých i
přivlastňovacích, zvláště
odvozených od jmen vlastních
 Zvládá pravopis odvozených
příd. jmen se skupinou -ský/-ští

přídavná jména: tvrdá, měkká a
přivlastňovací
vzory příd. jmen
stupňování příd. jmen
jmenné tvary příd. jmen

Zájmena

 Vyjmenuje druhy zájmen a
s jistotou je určuje
 Rozlišuje tvary ji–jí, ni–ní, mě–
mně, sebou–s sebou

zájmena: osobní, přivlastňovací,
ukazovací, tázací, vztažná, záporná
a neurčitá
zájmena rodová a bezrodá
zájmena zvratná

Číslovky

 Vyjmenuje druhy číslovek a
s jistotou je určuje
 S jistotou skloňuje číslovky dva
a oba (duálové tvary)
 Zapisuje čísla slovy

číslovky: základní, řadové,
druhové a násobné; určité a
neurčité

Slovesa

 Vyjmenuje mluvnické kategorie
sloves a s jistotou je určuje
 Objasní kategorii vidu

osoba
číslo
čas
způsob

Průřezová témata
Poznámky
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Neohebné slovní druhy

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 S jistotou mění mluvnické
kategorie sloves podle zadání
 Rozlišuje rod slovesný a jmenný,
oba rody dokáže u slovesných
tvarů vyhledat
 Správně používá tvary sloves
v podmiňovacím způsobu

rod slovesný a jmenný
vid
tvar: určitý a neurčitý, jednoduchý
a složený
příčestí minulé a trpné
podmiňovací způsob přítomný a
minulý
infinitiv

neohebné slovní druhy:
 Správně stupňuje příslovce
příslovce
 Odliší od sebe spojky a jiných
spojovacích výrazů (zvl. zájmen) příslovečné spřežky
předložky
spojky
částice
citoslovce

Průřezová témata
Poznámky

