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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 8. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Spisovně vyslovuje běžně užívaná přejatá 
slova 

Slova přejatá EGS - Jsme Evropané 

 

Rozlišuje a doloží příklady nejdůležitějších 
způsobů obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpozná 
přenesené pojmenování 

 

Tvoření slov - odvozování, skládání, 
zkratky, přenášení slovního významu, 
spojování slov v sousloví, přejímání slov, 
věcný význam slov 

 

 

Tvoří spisovné tvary slov cizího původu a 
spisovné tvary sloves a používá je ve 
vhodné komunikační situaci 

Skloňování cizích vlastních jmen, odchylky 
skloňování obecných podstatných jmen 
cizího původu, nesklonná cizí jména 

EGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
 

 

V písemném projevu zvládá pravopis slov 
cizího původu a syntaktický pravopis 

 

Slovesný vid 
Slovesné třídy a vzory 
Slova přejatá 
Interpunkce ve větě jednoduché  
a v souvětí 

 

 

Rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě jednoduché i v souvětí, 
využívá znalostí v jazykových projevech 

 

Významové poměry mezi větami hlavními, 
souřadnými vedlejšími větami i větnými 
členy, spojovací výrazy 

 

 

Pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími 
příručkami 

 

Slova přejatá, slovní zásoba a význam 
slova  

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

Užívá v mluveném a psaném projevu 
připraveném i  improvizovaném verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků 
řeči 

 

Funkční styly, slohové postupy  
a útvary podle záměru mluvčího 

 

Rozliší subjektivní a objektivní sdělení Subjektivně zabarvený popis  
 

Využívá poznatků o jazyce a stylu  
ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k vlastnímu 
tvořivému psaní, vytvoří text 
s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 

 

Líčení, kompozice, jazykové prostředky, 
osnova 
Úvaha  
 

 

 

Vyhledává a třídí informace, užívá je 
v procesu učení, uspořádá informace 
v textu s ohledem na jeho účel 

 

Výklad mluvený a psaný, výtah, výpisky 
 

Na základě poznatků o jazyce a stylu 
charakterizuje povahu člověka 

Charakteristika vnější a vnitřní, přímá  
a nepřímá, jazykové prostředky 

OSV - Poznávání lidí 

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Rozpozná specifika náboženské literatury, 
literatury doby humanismu  
a romantismu, rozliší druhy a žánry 

 

Bible, legenda 
 
 

 

Vymezuje období národního obrození 
v českých zemích, přednese literární dílo 

Ohlasová poezie, balady, satira, ironie 
 
 

 

Uvádí základní literární směry a jejich 
představitele v české a světové literatuře 
 

Podobnosti a rozdílnosti literárních textů od 
17. - 19. stol., autoři  

Reprodukuje přečtený text, popíše 
strukturu a jazyk díla a vlastními slovy 
vyloží smysl díla 
 

Obrazná pojmenování - metafora, 
metonymie, personifikace 
Verš, rým, rytmus, sloka 
Žánry - báje, cestopis, písňové texty, 
detektivní příběhy 

 

Vyjadřuje dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního a filmového představení, 
diskutuje o nich, vyhledá informace 
v různých typech katalogů  a v knihovně 

 

Reflexe četby, divadla a filmu 
 
 
 

MeV – Práce v realizačním 
týmu 
 

 


