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

PT KKTéma Učivo
Výstupy

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)
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Proslov V-KSV-05

odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru

předvede přípravený i 
nepřipravený proslov
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Výklad
V-KSV-04
V-KSV-07

dorozumívá se 
kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou 
komunikační situaci;
zapojuje se do diskuse, 
řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu

napíše krátký výklad na zadané 
téma;
přednese krátký výklad na 
zadané téma

Typy slohových útvarů 
publicistického stylu

V-KSV-02

rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru

v konkrétních novinách vyhledá 
a charakterizuje základní typy 
publicistických textů;

OSV-08
OSV-05
MEV-01
MEV-02

Publicistická zpráva V.KSV-10

využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně 
správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k 
vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých 
dispozic a osobních 
zájmů

tvoří zprávy o aktuálních 
událostechP
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Publicistická glosa V-KSV-09

uspořádá informace v 
textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní 
text s dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování

formuluje vlastní názor na 
konkrétní aktuální zprávy s 
využitím prostředků 
publicistického stylu

MEV-04
MEV-05
MEV-06

Reportáž V-KSV-08

využívá základy 
studijního čtení - 
vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo 
výtah z přečteného 
textu;
samostatně připraví a s 
oporou o text přednese 
referát

rozlišuje cestopisné, 
sociologické a sportovní 
reportáže;
napíše vlastní text s využitím 
reportážních prvků

MEV-07

Fejeton
V-KSV-07
V-KSV-06

zapojuje se do diskuse, 
řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu;
v mluveném projevu 
připraveném i 
improvizovaném vhodně 
užívá verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči

píše vlastní text s využitím 
prvků fejetonu
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