Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:

Český jazyk (CEJ)
Jazyková výchova
Sekunda
2 hodiny týdně

Téma
Tvarosloví *)

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Určuje slovní druhy a své tvrzení
řádně zdůvodní
 Určuje mluvnické kategorie
všech ohebných slovních druhů
 Doplňuje i/ý v koncovkách
podstatných i přídavných jmen a
koncovky i/y/a ve shodě
podmětu s přísudkem

Průřezová témata
Poznámky
*) Látka je opakováním nauky
o tvarosloví z primy; proto i pojmy
vycházejí z pojmů dle ŠVP pro
primu
V průběhu celého roku jsou
pravidelně a systematicky
zadávána cvičení opakující a
prohlubující látku primy tak, aby
se upevňovaly výstupy
předchozího ročníku.

Význam slov

 Vysvětlí pojmy synonyma a
homonyma
 Posuzuje slova podle jejich
citového i slohového zabarvení
 Vyjmenuje základní způsoby
obohacování slovní zásoby, ke
každému uvede vlastní příklady

synonymum, antonymum a
homonym
slovo: mnohoznačné a
jednoznačné, citově zabarvené
slovní zásoba: aktivní a pasivní
obohacování slovní zásoby
přejímání slov
tvoření slov
změny významu slov

Tvoření slov

 Určí kořen slova, předpony,
přípony a koncovku

způsoby tvoření slov: odvozování
skládání a zkracování
předpona
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Najde a pojmenuje typ hláskové přípona
kořen
alternace
 Používá znalosti ze slovotvorby koncovka
v oblasti pravopisu
 Vyjmenuje a na příkladech ukáže
způsoby obohacování slovní
zásoby
Skladba: druhy vět a větné členy

 Vyjmenuje druhy vět podle
postoje mluvčího a uvede pro ně
vlastní příklady
 Vysvětlí rozdíl mezi otázkou
zjišťovací a doplňovací
 Vyhledá základní skladebné
dvojice, v jednočlenných větách
základní větný člen
 Rozliší věty dvojčlenné a
jednočlenné
 Na příkladech objasní vztahy
mezi větnými členy a slovními
druhy (závislost větných členů na
slovních druzích, vyjádření
větných členů různými slovními
druhy)
 Objasní rozdíl mezi větným
členem holým, rozvitým a
několikanásobným; znalosti s tím
spojené využívá při interpunkci
 Rozpozná a určí druhy přísudku
 Určí jednotlivé větné členy, své

druhy věty podle postoje mluvčího
věta: oznamovací, tázací,
rozkazovací a přací
otázka: zjišťovací a doplňovací
věta: dvojčlenná a jednočlenná
větný člen: základní, holý, rozvitý,
několikanásobný a postupně
rozvíjející
podmět: vyjádřený a nevyjádřený
přísudek: slovesný, slovesně
jmenný (jmenný se sponou) a
jmenný (bez spony)
předmět
příslovečné určení
přívlastek: shodný a neshodný
doplněk
věta: hlavní a vedlejší
věta: jednoduchá a souvětí
souvětí: souřadné a podřadné
interpunkce

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
tvrzení zdůvodní odkazem na
jeho formální závislost i na jeho
funkci ve větě
 Rozliší shodný a neshodný
přívlastek
 Používá zadaná slova ve větách
v platnosti různých větných
členů
 Určí počet vět v souvětí a rozliší
věty hlavní a vedlejší
 Graficky znázorní větný rozbor
 Podle předloženého grafického
zápisu vytvoří větu či souvětí

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

