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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 6.

 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
Rozlišuje uvedené slovní druhy  
a vědomě jich užívá ve vhodné 
komunikační situaci, 
v písemném projevu zvládá pravopis 
slovotvorný a morfologický 

Tvarosloví 
- podstatná jména konkrétní, abstraktní, 
pomnožná, hromadná, látková, obecná a 
vlastní skloňování - odchylky 
- přídavná jména, skloňování, stupňování 
- zájmena - druhy, skloňování 
- slovesa - podmiňovací způsob 
  přítomný a minulý 

 

Určuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě 
jednoduché, 
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
rozpozná větu hlavní a vedlejší, 
vyznačí spojovací výrazy 

Skladba 
- větné členy základní, rozvíjející 
- věta jednoduchá a souvětí 
- věta hlavní  
- věta vedlejší 

 

Spisovně vyslovuje česká slova  
a vhodně začleňuje  
do komunikativních projevů 
 

Zvuková stránka jazyka 
- hláska 
- slovo 
- věta 

 

Rozliší útvary národního jazyka 
v projevech mluvených a psaných 
 

Rozvrstvení národního jazyka 
- spisovná čeština 
- nespisovná čeština 

MuV - Kulturní diference 
 
 

 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
 

Vyplňuje jednoduché tiskopisy 
 

Jednoduché tiskopisy 
- poštovní poukázka 
- podací lístek 
- telegram 

 

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky a věcně správné formulaci 
uvedených komunikačních žánrů, 
formuluje žánry písemně nebo ústně 

Jednoduché komunikační žánry 
- vzkaz 
- inzerát 
- objednávka 
- zpráva a oznámení 
- SMS zpráva 
- dopis osobní a úřední 

MeV – Stavba mediálních 
sdělení, Tvorba mediálního 
sdělení 
OSV – Komunikace 
 
 
 

Využívá vhodné jazykové a stylistické 
prostředky k popisu daného objektu  
a pracovního postupu 

Popis a jeho funkce 
- popis pracovního postupu 

 

Označí klíčová slova v odborném textu, 
formuluje hlavní myšlenky 

Výtah a výpisky OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

Vyhledává výstižné komunikační 
prostředky, pracuje tvořivě s předlohou, 
sestaví vlastní příběh, pracuje s osnovou 

Vypravování 
 
 

 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Rozpozná základní literární druhy  
a přiřadí vhodný text k příslušnému druhu 

Základní literární druhy 
- epika 
- lyrika 
- drama 

 

Rozliší žánr psaný prózou a poezií Poezie, próza  

Seznamuje se s různým ztvárněním téhož 
námětu v literárních ukázkách 

Literární texty z české historie EGS - Objevujeme Evropu  a 
svět 

Nalézá v textu slova nářeční, rozpozná 
rozdíly mezi spisovným jazykem a 
nářečním vyjadřováním 

Ústní lidová slovesnost, 
sběratelská činnost  

Seznámí se s divadelní hrou, 
rozezná a pojmenuje jednotlivé časti 
dramatu 

Drama 
- komedie, tragédie 
- dějství, výstupy, monolog, dialog 

 

Rozliší podle daných znaků žánr 
dobrodružné prózy, 
reprodukuje zápletku příběhu 

Dobrodružná próza 
- western, indiánka, cestopis, 
příběhy s prvky dobrodružství 

OSV - Poznávání lidí 

Z textu vyvodí typické znaky povídky, 
na základě ukázky charakterizuje hlavního 
hrdinu, uvede autory povídek 

Povídka 
- literární hrdina 
- znaky povídky 
- autoři povídek 

OSV - Mezilidské vztahy 

 


