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ČASOVÁ DOTACE 2hod/týden, 70hod/rok (orientační dotace) 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 
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POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

cvičebnice (nakl. Nová škola, Fortuna, SPN…) 

 
1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Obecné výklady o jazyce  
 
 

Jazyková kultura 
Jazykové rodiny slovanské 
Jazyky 
 

4  

Tvarosloví Mluvnické kategorie 
ohebných slovních druhů 

4  

Pravopis Velká písmena, koncovky 
podst. jmen, mladý-jarní, 
předpony s,z,vz …opakování 

4  

Skladba Druhy vět vedlejších 
Věta jednoduchá, souvětí, 
interpunkce 
Zápor 
Grafické znázornění věty 
jednoduché a souvětí 
Významový poměr mezi 
větami hlavními 

4 
4 
 
2 
4 
 
4 

 

Komunikační a slohová výchova Líčení 
Charakteristika liter.postavy 
 
Mluvní cvičení 

2 
2 
průběžně 
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2. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Slovní zásoba Způsoby obohacování slovní 
zásoby 

4  

Skladba Souřadně spojené věty 
vedlejší 
Přístavek, vsuvka, 
osamostatněný větný člen 
Všestranný jazyk. rozbor 

4 
 
 
2 
6 

 

Tvarosloví Mluvnické kategorie 
ohebných slovních druhů 
Slovesný rod, vid, třída, vzor 

2 
 
4 
 

 

Lexikologie, pravopis Psaní slov přejatých, vlastní 
jména cizího původu 

4  

Komunikační a slohová výchova Úvaha 
Funkční styly 
Krátké informační útvary 
Mluvní cvičení 

4 
4 
2 
průběžně 

 

 
hodnocení – zásady dílčího i celkového 
Ohlášené desetiminutovky budou mít váhu 0,25 a budou psány téměř každou hodinu. Velká témata 
pak budou hodnocena s váhou 0,5. Dále s váhou 0,5 budou hodnoceny i slohové práce. Jakým 
způsobem slohové práce budou hodnoceny, se studenti dozvědí v úvodní hodině. Do celkového 
hodnocení bude zahrnuta aktivita v hodinách, připravenost. Velmi bude dbáno na pochopení látky, 
nikoli na jejím mechanickém naučení. To bude ověřováno každou hodinu formou 
„doplňovaček“, her, soutěží apod. Do hodin bude zahrnut i Nautilus. 
Zároveň každou hodinu bude část věnována pravopisu. Ten bude hodnocen pouze při 
stoprocentní správnosti. 
 hodnocené aktivity  
V každém čtvrtletí bude každý student hodnocen jednou známkou za aktivitu v daném čtvrtletí. 
Individuálně pak žák může získat známku za aktivitu z různých kvízů. 
úkoly a jejich zadávání 
Úkoly budou napsány na škole online formou: byl zadán DÚ. Podrobné zadání si však student 
musí zapisovat sám. Jde mi především o to, aby se student učil samostatnosti a jistému 
plánovaní, které bude potřeba na vyšším stupni gymnázia. 
testy a jejich ne/ohlašování pravidla jejich dopisování 
Všechny testy budou dopředu ohlášeny a napsány na škole online (opět nekonkretizované, viz úkoly a 
jejich zadávání). Testy je možné opravit si třikrát. U první opravy se první známka maže. U druhé a 
třetí opravy předchozí známka zůstává. Student dopředu bude vědět termín testu. Proto je důležité, 
aby si naplánoval přípravu na test a povinnosti neodkládal. Při dlouhodobé nemoci je možné domluvit 
si konzultaci a látku si doplnit později. U krátkodobé absence si automaticky student dopíše test další 
hodinu. Samozřejmě při vzájemné komunikaci lze daná pravidla pro aktuální situaci pozměnit. Při 
nedodržení zásadních pravidel (opisování, taháky) bude žák ohodnocen nulou a rodič s tímto 
obeznámen. 
 pomůcky, bezpečnost, způsob/y komunikace aj. 
Každou hodinu má student pomůcky na stole před příchodem učitele. Není možné, aby 
student při začátku hodiny musel do skříňky a hledal pomůcky. Texty k tématům, které 
student v hodinách obdrží, si bude zakládat do desek. Vše se bude průběžně kontrolovat. Při 
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nesnázích nebo při neporozumění látky apod. je důležité, aby sám student přišel a domluvil si 
konzultaci.  
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