
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Jazyková výchova  -  TERCIE

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)

Přejímání slov z cizích jazyků

Pravopis přejatých slov KUČ-04

Výslovnost přejatých slov KSP-01
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Skloňování jmen přejatých a 
cizích jmen vlastních.
Užití vlastních jmen v textu.

V-JAV-03

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

aplikuje pravidla deklinace při 
psaném i mluveném projevu;
pracuje se slovníky;
používá všechny správné tvary 
podst. jmen typu "idea";
podle koncovek zařazuje jména 
cizího původu ke vzorům;
s pomocí slovníku tvoří správné 
tvary jmen latinského a řeckého 
původu

EGS-03 KUČ-03
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V-JAV-01
V-JAV-03

spisovně vyslovuje 
česká a běžně užívaná 
cizí slova
samostatně pracuje s 
Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a 
příručkami

rozlišuje slova domácího a 
cizího původu;
pracuje se Slovníkem spisovné 
češtiny  Slovníkem cizích slov;
rozlišuje pojmy cizí slovo a 
přejaté slovo;
správně využívá často 
používaná slova cizího 
původu;odhaduje význam 
neznámých slov;
vyhledá správnou výslovnost ve 
slovníku;
uplatňuje základní pravidla 
výslovnosti u slov cizího 
původu;
aktivně se zapojuje do diskuse 
na téma šikana

EGS-03
MKV-02

Téma Učivo
Výstupy

PT
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Slovesný vid V-JAV-04

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

rozliší dokonavost a 
nedokonavost děje; vymezí 
pojmy dokonavé a nedokonavé 
sloveso;
správně užívá vidová slovesa 
při tvorbě jazykového projevu;
tvoří vidové dvojice

OBČ-05

Souvětí podřadné a souřadné
V-JAV-06
V-JAV-07

rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí;
v pís. projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednod. i v souvětí

rozpozná větu hlavní a vedlejší;
přeformuluje větu vedlejší ve 
větný člen věty hlavní;
graficky zaznamená stavbu 
souvětí;

KUČ-03

Významové vztahy mezi souřadně 
spojenými hlavními větami v 
poměru
 - slučovacím
 - odporovacím
 - stupňovacím
 - vylučovacím
 - příčinném
 - důsledkovém

V-JAV-06

rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí

z obsahu vět vyvodí významový 
poměr mezi větami;
správně užívá souřadící spojky;
formuluje rozdíl mezi příčinou a 
důsledkem;
formuluje tutéž skutečnost 
formou větného členu věty 
jednoduché, vedlejší věty 
podřadného souvětí a souvětím 
souřadným;

KŘP-02
KŘP-03

Významové poměry mezi větnými 
členy

V-JAV-06

rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí

aplikuje znalosti o vztazích v 
souřadném souvětí na 
několikanásobné větné členy 
věty  jednoduché

S
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S
kl

ad
ba Jazykové rozbory, složitější 

souvětí
V-JAV-07

v pís. projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednod. i v souvětí

formuluje souvětí podle 
zadaného grafu;
v konkrétním textu aplikuje 
pravidla interpunkce a správně 
píše čárky;

OSV-01 KKo-01

Útvary českého jazyka
V-JAV-03
V-JAV-08

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

rozlišujue texty spisovné a 
nespisovné;
vysvětlí vztah hovorové a 
spisovné češtiny;
vymezí význam a užití nářečí v 
současnosti;
posoudí význam slangu v 
každodenní komunikaci;
rozliší obecnou češtinu a argot;

MKV-01 OBČ-04

Jazyková kultura V-JAV-05

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

jmenuje významné osobnosti 
české jazykovědy v minulosti a 
dnes;
posoudí úroveň jazykových 
projevů v médiích;
hodnotí jazykové projevy z 
hlediska jazykové správnosti a 
stylové příznakovosti;
vytváří jazykové projevy 
odpovídající dané sistuaci

MEV-01 KŘP-01
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