Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Poznámka:

Cvičení z českého jazyka (CJL)
Intenzivní příprava ke společné části MZ (Jazykový blok – intervenční)
4. ročník a oktáva
2 hodiny týdně
Náplní CJL je procvičování a upevnění znalostí z hodin CEJ a LIT, nejde o rozšiřující učivo

Téma
Obecné poučení o jazyku a řeči

Průřezová témata
Poznámky
*) Pojmy vycházejí ze ŠVP CEJ
• Odliší pojem jazyk, řeč a mluva jazyk a řeč
komunikace:
verbální
a
neverbální
I. roč., resp. kvinty
• Vyjmenuje 5 základních funkcí
jazykověda (lingvistika)
jazyka
• Pojmenuje základní jazykovědné mluvnice (gramatika)
fonetika a fonologie
disciplíny českým i cizím
ortoepie
termínem, postihne jejich
tvarosloví (morfologie)
předmět, prokáže porozumění
lexikologie
vztahům mezi nimi
syntax
stylistika
dialektologie *)
Školní výstupy

Pravidla českého pravopisu

• Ovládá pravidla českého
pravopisu jak při psaní vlastního
textu, tak při psaní diktátů.
Zároveň tato pravidla teoreticky
vysvětluje s uváděním patřičných
příkladů

Slovní druhy, morfologie a cizí
slova v češtině

• Bezpečně rozlišuje slovní druhy
a jejich případné kategorie

Učivo (pojmy)

základním tématem jsou zde psaní
i/y, psaní s/z, psaní n/nn, psaní
mě/mně a psaní velkých písmen

slovní druhy
morfologie

doporučená práce s Pravidly
českého pravopisu nebo
internetovou jazykovou příručkou

Téma

Školní výstupy

Průřezová témata
Poznámky

Učivo (pojmy)

• Pracuje s jazykovou příručkou
při řešení komplikovaných či
dubletních tvarů
• Popíše možné problémy při
přijímání cizích slov v češtině
(přizpůsobování výslovnosti či
pravopisu, změna významu)

ÚJČ

Stratifikace češtiny

• Vyjmenuje vrstvy národního
jazyka
• Objasní vznik a zánik
zeměpisných nářečí

x
český jazyk spisovný: knižní,
) Pojmy vycházejí ze ŠVP CEJ
neutrální a hovorová
I. roč.
český jazyk nespisovný: obecná
čeština, slang, nářečí (interdialekt)
a argot x)

Stylistika

• Vysvětlí základní pojmy
stylistiky
• Objasní rozdíly ve využití
jednotlivých funkčních stylů
v závislosti na situaci, prostředí,
účelu textu atd.
• Uvede příklady slohových
(literárních) útvarů typické pro
jednotlivé funkční styly a tyto
útvary popíše.

stylistika
funkční styly: prostě-sdělovací,
publicistický, administrativní,
umělecký, řečnický a odborný xx)

Komplexní analýza textu

• Nalezne v textu požadované
informace, vystihne hlavní
myšlenku textu, identifikuje téma
a odliší informace podstatné a
nepodstatné

) Pojmy vycházejí ze ŠVP CEJ
I.–IV. roč.
xx

Výstupy uvedené k tomuto tématu
se průběžně aplikují na všechna
dříve uvedená témata.

Téma

Školní výstupy
• Charakterizuje text z hlediska
subjektivity a objektivity
• Rozliší komunikační funkce a
situaci v textu (např. žádost,
adresát, účel…)
• Posoudí výstavbu textu a
návaznost jeho částí, nalezne
jeho případné jazykové,
syntaktické, stylistické či
obsahové nedostatky
• Podle charakteristických rysů
rozezná základní literární směry
a text k nim přiřadí

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

