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

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Význam slova
určí věcné významy slov;
používá slovníky (SSČ, SCS, 
PČP)

Slova jednoznačná a 
mnohoznačná

vyhledá slova jedno-značná a 
mnohoznačná

Synonyma a homonyma
užívá ve větách synonyma a 
homonyma

Slovo a sousloví, rčení vyhledá a vysvětlí rčení

Slovo citově zabarvená
rozezná a vytvoří zdrobněliny a 
pejorativa

Odborné názvy, názvosloví V-JAV-01
spisovně vyslovuje 
česká a bežně užívaná 
cizí slova

správně užívá odborné názvy

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

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

MUV - 04

V-JAV-03

V-JAV-08

V-JAV-02
V-JAV-03

rozezná způsoby obohacování 
slovní zásoby
rozliší různé způsoby tvoření 
nových slov
užívá složeniny
rozliší zkratky a zkratková slova
vyhledá slova odvozená

UCE
REP
SOB
OBC
PRA
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Způsoby tvoření slov - 
odvozování, skládání, zkracování
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Téma Učivo
Výstupy

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

rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní její 
užití
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Skloňování zájmen (jenž) V-JAV-03

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

používá správné tvary zájmena 
jenž

Slovesa - slovesný rod
V-JAV-04
V-JAV-05

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

převede slovesa do trpného a 
činného rodu

Příslovce - stupňování, 
příslovečné spřežky

V-JAV-07

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

využívá příslovečných spřežek

Věty dvojčlenné, jednočlenné, 
větné ekvivalenty

určí základní větné členy
určí věty na základě vyhledání 
základních větných členů

Rozvíjející větné členy - doplněk, 
přístavek

určí doplněk a přístavek
rozliší hlavní a vedlejší větu
nahradí větný člen vedlejší 
větou
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V-JAV-07

Druhy vedlejších vět (podmětná, 
předmětná, příslovečná, 
přívlastková, doplňková, 
přísudková)
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vyhledá spojovací výrazy
určí druh vedlejší věty

rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
souvětí

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