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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 7. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
Rozlišuje způsoby obohacování slovní 
zásoby, uvede příklady 

Slovní zásoba a tvoření slov, 
způsoby obohacování slovní zásoby, 
odvozování, skládání, zkracování, 
přechylování 

 

Objasní základní pojmy, dokládá je 
příklady v textu, využívá znalosti 
v komunikaci 

Význam slov 
- mluvnický a věcný 
- rčení, sousloví 
- slova jednoznačná a mnohoznačná 
- synonyma, antonyma, homonyma 
- odborné názvy 
- slova citově zabarvená 

 

Třídí slovní druhy, tvoří tvary, určuje 
mluvnické kategorie, stupňuje 
příslovce, píše příslovečné spřežky 

Tvarosloví 
- skloňování zájmen 
- slovesný rod činný a trpný 
- příslovce, jejich stupňování 
- příslovečné spřežky 

 

Vyhledá ve větě jednoduché doplněk  
a přístavek, rozpozná větné 
ekvivalenty, rozlišuje větu 
jednočlennou a dvojčlennou, určuje 
druhy vedlejších vět, využívá těchto 
znalostí při jazykovém rozboru 

Skladba 
- věty podle postoje mluvčího 
- doplněk, přístavek 
- věta jednočlenná a dvojčlenná 
- větné ekvivalenty 
- druhy vedlejších vět 

 

 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
 

Využívá prostředky k oživení děje, 
člení text na odstavce podle osnovy 

Vypravování 
 

Rozlišuje druhy popisu, uplatňuje 
zásady popisného postupu při 
vytváření vlastního popisu 

Popis pracovního postupu, popis 
uměleckého díla, subjektivně 
zabarvený popis 

OSV - Kreativita 
 
 

Vyhledá nejdůležitější informace 
v odborném textu, zpracuje je 
heslovitě i v celých větách 

Výtah, práce s odborným textem 
 

 

Formuluje písemné a ústní žádosti Žádost OSV - Komunikace 
Vyjadřuje charakteristické rysy 
popisované osoby 

Charakteristika vnější, vnitřní, přímá, 
nepřímá 

OSV - Poznávání lidí 
 

Napíše vlastní životopis ve větách 
 

Životopis 
 

OSV - Sebepoznání  
a sebepojetí 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA  
Porovná ztvárnění téhož námětu 
v různých literárních dílech 

Počátky českého písemnictví, 
legenda 

 

Zhodnotí kroniku a pověst jako zdroj 
informací o minulosti, ověřuje fakta 
porovnáním s dostupnými 
informačními zdroji 

Kronika, pověsti 
 
 
 

 

Uvede typické žánry literatury doby 
husitské 

Literatura doby husitské 
Husův odkaz pro dnešek 

 

Uvede autory bajek, na příkladech 
vysvětlí pojem alegorie, přednese 
krátký text 

Bajka, alegorie 
 

Vyjmenuje hlavní znaky pohádky, 
nejvýznamnější autory českých  
a světových pohádek 

Pohádka 
 
 

 

Odliší v textu subjektivní pohled autora 
od objektivních poznatků 
 

Literatura umělecká a věcná, 
cestopis 
 

EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 

  MeV - Kritické čtení a         
vnímání mediálních sdělení 

 


