
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast (předmět): Český jazyk: jazyková výchova  -  ročník: KVARTA

Téma Učivo Výstupy PT KK
Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)
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va Slovní zásoba:

- způsoby rozšiřování slovní 
zásoby

V-JAV-02

rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve 
frazémech

v textu vyhledá a rozliší slova 
vzniklá odvozováním, 
skládáním, zkracováním, slova 
přejatá, sousloví a slova vzniklá 
přenesením významu;

OSV-01
OSV-08

 - slovní zásoba aktivní a pasivní V-JAV-03

samostatně pracuje s 
pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a 
příručkami

vyloží na příkladu vlastní slovní 
zásoby rozdíl mezi slovní 
zásobou aktivní a pasivní

 - typy slovníků V-JAV-03

samostatně pracuje s 
pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a 
příručkami

rozlišuje při práci na 
konkrétních úkolech rozdílnou 
funkci překladového, 
jazykového, encyklopedického 
slovníku

 - stylistické rozvrstvení slovní 
zásoby

V-KSV-02

rozlišuje a příklady v 
textu dokládá nejdů- 
ležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává přenes. 
pojmenování, zvláště ve 
frazémech

rozliší v textu slova zabarvená z 
hlediska citového, historického 
a z hlediska spisovnosti;
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ro
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í Slovesa:

 - přechodníkové tvary sloves
V-JAV-04

správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné 
komunikační situaci

vyhledá v textu přechodníkové 
tvary a urči jejich mluvnické 
kategorie;
vytvoří za pomoci slovníku 
přechodník a užije jej ve větě

 - slovesné třídy a vzory V-JAV-04

správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné 
komunikační situaci

přiřazuje slovesa k slovesným 
vzorům

Neohebné slovní druhy V-JAV-04

správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné 
komunikační situaci

třídí neohebná slova, vysvětlí 
rozdílnou funkci neohebných 
slovních druhů

S
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ad
ba

Věty podle postoje mluvčího V-JAV-05

využívá znalostí o 
jazykové norně při 
tvorbě vhodných 
jazykových projevů 
podle komunikační 
situace

rozlišuje otázky zjišťovací, 
doplňovací, 
vylučovací, rozvažovací a 
řečnické

Samostatný a osamostatnělý 
větný člen

V-JAV-07

v písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

tvoří text s využitím 
samostatných a
osamostatnělých větných členů

Vsuvka V-JAV-07

v písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

užívá správně při psaní vsuvky 
mezivětnou
interpunkci 
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ba Polovětné konstrukce;

elipsa.
V-JAV-07

v písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

odliší polovětnou konstrukci od 
věty vedlejší; aplikuje pravidla 
psaní čárky ve větách s 
polovětnými konstrukcemi;
odliší elipsu od větného 
ekvivalentu

Základy valenční syntaxe

rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
souvětí

dělí slovesa na bezvalenční a 
valenční;
rozpozná ve větě rozvité základ 
věty

Z
vu
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Výslovnostní styly V-JAV-01
spisovně vyslovuje 
česká a běžně užívaná 
cizí slova

rozlišuje v konkrétních 
mluvených projevech 
výslovnost zvláště pečlivou,
neutrální, nespisovnou;
přednese krátký mluvený projev 
v konkrétním výslovnostním 
stylu

P
ra

vo
pi

s 
ve

lk
ýc

h 
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en Systematizace pravidel pro psaní 

velkých písmen  u podstatných 
jmen vlastních

používá pravidla pro psaní 
velkých písmen i u složitějších 
typů podstatných jmen 
vlastních
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