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TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) 

 

PŘEDMĚT Český jazyk 

TŘÍDA/SKUPINA prima 

VYUČUJÍCÍ Mgr. Marie Veverová 

ČASOVÁ DOTACE 2 hodiny týdně 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

Český jazyk 6, Fraus 
Pracovní sešit Hravá čeština 6 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

Pravidla českého pravopisu 
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

 

1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Obecné výklady o jazyce - Skupiny 

jazyků v Evropě - Slovanské jazyky - 

Jazyk a jeho útvary - Jazykověda a její 

složky - Jazykové příručky a instituce 

viz ŠVP 2  

Vypravování - Vypravování v běžné 

komunikaci 

 7  

Zvuková stránka jazyka - Hláskosloví - 

Spisovná výslovnost - Slovní přízvuk - 

Zvuková stránka věty  

 2  

Útvary stylu prostě sdělovacího 

(komunikace telefonická a elektronická) -

Zásady telefonické komunikace (fax, 

telefon) - Využití internetu ke komunikaci 

a vzdělávání - Elektronická komunikace 

(ICQ, SKYPE, e-mail) 

 2  

Stavba slova a pravopis - Slovotvorný 

základ, přípona, předpona - Slova 

příbuzná - Stavba slova - Střídání hlásek 

při odvozování - Skupina hlásek při 

odvozování - Zdvojené souhlásky  -

Skupiny bě-bje, pě, věvje, mně-mě - 

Předpony s-/se-, z-/ze, vz-/vze - Předložky 

s/se, z/ze - Psaní i/y po obojetných 

souhláskách 

 7  

    

Administrativní a publicistické útvary -

Zpráva  - Oznámení - Objednávka 

 2  
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2. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Tvarosloví - Druhy slov- Podstatná 

jména - Druhy podstatných jmen - 

Procvičování tvarů a pravopisu 

podstatných jmen podle vzorů - 

Skloňování vlastních jmen osobních a 

místních -  Přídavná jména - Druhy 

přídavných jmen - Skloňování - 

Stupňování - Zájmena - Druhy zájmen - 

Skloňování zájmen já, ten, náš, on, ona, 

ono, můj, tvůj, svůj – Číslovky-  Druhy 

číslovek - Užívání a skloňování 

číslovek – Slovesa - Slovesný způsob, 

čas, osoba, číslo -  Pravopis koncovek 

přítomných a minulých časů sloves 

viz ŠVP 6  

Popis –  Popis statický (popis předmětu, 

popis osoby) -  Popis dynamický (popis 

děje, popis pracovního postupu) 

 3  

Dopis - Dopis soukromý -  Dopis 

úřední  

 2  

Skladba - Základní větné členy-Shoda 

přísudku s podmětem- Shoda přísudku s 

několikanásobným podmětem -

Rozvíjející větné členy - Předmět -

Příslovečné určení –Přívlastek-Věta 

jednoduchá a souvětí- Přímá řeč 

 6  

Projevy mluvené - Zásady 

dorozumívání - Mluvní cvičení 

připravené i nepřipravené (realizované 

v průběhu celého roku)- Nonverbální 

prostředky řeč 

Průběžně během roku   

Práce s odborným textem - Osnova –

Výpisky - Výtah 

 2  

Opakování učiva  1  
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Zásady hodnocení  

1) Domácí úkoly slouží k procvičení probírané látky, na stejné téma bude další hodinu zadán 

opakovací test. 

2) Všechny testy budou předem ohlašovány. Při dlouhodobé absenci si žák může domluvit kon-

zultaci a náhradní termín testu. U krátkodobé absence píše test další hodinu. 

3) Minimálně dvakrát za pololetí vystoupí student s  mluvním cvičením na předem zadané téma 

v daném termínu. Kritéria mluvního cvičení – přepravený a promyšlený projev v rozsahu 1 

minuty, zpaměti, přiměřené tempo a hlasitost, dobrá artikulace, cíl zaujmout posluchače. 

4) Při výrazné aktivitě získá student známku za práci v hodině nebo za celé čtvrtletí. 

5) V případě zapomenutí sešitu nebo při absenci si student učivo automaticky doplní. 

6) Při nesnázích či neporozumění učivu si žák sám domluví konzultaci s vyučujícím. 

 


