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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 9. 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Zdůvodní proměnlivost vývoje jazyka a 
nutnost stálého učení 

Vývoj jazyka, útvary českého jazyka, 
jazykověda a její disciplíny 

 

Dokládá nejdůležitější způsoby tvoření 
českých slov, rozpozná slova přejatá  
a v textu nahrazuje českými 
ekvivalenty, zdůvodní pravopis 
lexikální a slovotvorný 

 

Slovní zásoba - tvoření slov 
odvozováním, skládáním, zkracováním 
Obohacování slovní zásoby 
přejímáním z cizích jazyků, archaismy, 
neologismy 

EGS - Jsme Evropané 
 
 
 
 

Používá spisovné gramatické tvary  
ve vhodné komunikační situaci, 
zdůvodní pravopis morfologický 

Tvarosloví 
- jména a jejich druhy 
- slovesa a jejich tvary 

 

Využívá znalostí pravopisu 
syntaktického, rozlišuje významové 
vztahy gramatických jednotek ve větě 
jednoduché a v souvětí, 
dokládá interpunkci 
 

Skladba 
- věta jednoduchá, základní  
  a rozvíjející větné členy 
- souvětí podřadné a souřadné, 
  spojovací výrazy, interpunkce 
 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

Rozpozná manipulativní komunikaci, 
vhodně argumentuje 

Diskuse 
 

 

Zpracuje výklad na vhodné téma 
s ohledem na pravidla správné 
výslovnosti 

Výklad, prameny z různých zdrojů 
 
 

 

Vytvoří charakteristiku skutečné nebo 
literární postavy podle svých 
schopností 

Charakteristika 
 
 

 
 

Rozlišuje jednotlivé funkční styly, 
rozpozná komunikační záměr 
mluvčího 

Funkční styly 
 
 

OSV - Komunikace 
 
 

Rozpozná prvky stylu novinářského 
 
  

 

Fejeton, příklady z české literatury 
 
 

MeV - Stavba mediálních     
sdělení, Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Používá vhodné obraty při 
sestavování proslovu 

Proslov 
 

OSV - Kreativita 
 

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Kriticky hodnotí umělecké dílo, 
rozlišuje hodnotné a podbízivé literární 
ukázky 

Literatura hodnotná a konzumní, 
rozlišení na základě ukázek 
 

 
 
 

Formuluje svůj názor na knihy, hodnotí 
zpracování téhož tématu ve filmu, 
popřípadě v divadle na základě 
vlastních zkušeností, samostatně 
připraví a s oporou o text přednese 
referát 

Adaptace literárních děl, filmová 
a televizní tvorba, autorské divadlo 
 
 
 
 

MeV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení  
a reality 
 
 
 

Zaznamenává a reprodukuje hlavní 
myšlenky textu přiměřeného jeho věku 
na základě ukázek 

 

Žánry věcné literatury 
 
 

 

Zarecituje zpaměti báseň  českých 
autorů 

Básnická tvorba významných autorů 
20. století, písňové texty 

 

Orientuje se v hlavních literárních 
žánrech literatury tohoto období, 
v ukázce najde charakteristické rysy 
díla, rozpozná výrazný individuální styl 
autora 

Próza v dílech českých a světových 
autorů 20. století 
 

EGS - Objevujeme 
Evropu a svět 
 
 

 


