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Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

1. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

Nauka o větě a souvětí – skladba (syntax) viz ŠVP
-používání základní terminologie
Základy valenční syntaxe.
Větný vzorec.
Věta jednoduchá a souvětí – souřadné,
podřadné a složité), větné a nevětné členy,
sémantické a syntaktické větné vztahy,
syntaktický rozbor, slovosled, větosled.
Problematika slovních druhů ve větě.
Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby.

12

Pravopis (ortografie)- jeho vývoj a oblasti.
Zvláštní prostředky psaného jazyka.
Vlastnosti slov. Interpunkční znaménka,
aktuální členění vět. Jazykové příručky,
slovníky.

10

POZN.

2. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA
Z historie české jazykovědy - Česká
jazykověda v první polovině 20. století Bedřich Hrozný, Pražský lingvistický
kroužek, Vilém Mathesus.
Mluvní cvičení, tvorba textů do školního
časopisu, diskuse nad aktuálními tématy

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

viz ŠVP

6

Průběž
ně celý
rok

POZN.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
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Nauka o slohu (stylistika) - Stylistika a
jazykové prostředky, stylistické hodnocení
jazykových prostředků, stylistický rozbor.
Odborný popis. Výklad. Odborná úvaha.

8

Opakování učiva

4

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 konzultaci 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.

