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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 8. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
 

Spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova a 
vhodně je začleňuje do komunikativních 
projevů 
V písemném projevu zvládá pravopis slov 
cizího původu 

 

Slovní zásoba 
- slova přejatá 
- skloňování cizích vlastních jmen i podstatných 
jmen obecných cizího původu 

EGS - Jsme Evropané, Evropa a 
svět nás zajímá 

 

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační situaci 

 

Tvarosloví 
- mluvnické významy a tvary 

 

Rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě jednoduché i v souvětí 
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

 

Skladba 
- interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí 
- významové poměry mezi větami hlavními, 
souřadnými vedlejšími větami i větnými členy 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

 

Užívá v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném verbálních, nonverbálních  
i paralingválních prostředků řeči 

 

Funkční styly, slohové postupy  
a útvary podle záměru mluvčího 

 

 

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném projevu 
fakta od názorů a hodnocení 

 

Subjektivně zabarvený popis 
 

 

 

Využívá poznatků o jazyce a stylu  
ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k vlastnímu psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů, vytvoří text s 
dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 

 

Úvaha 

 

 

Využívá základy studijního čtení – vyhledává 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu, samostatně 
připraví a s oporou o text přednese referát 

 

Výklad mluvený a psaný 
Výtah, výpisky 

 

 

Na základě poznatků o jazyce a stylu 
charakterizuje povahu člověka 

 

Charakteristika 
 

 

OSV - Poznávání lidí 

 
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 
Rozpozná specifika náboženské literatury a 
literatury doby humanismu a dalších období 

 
Středověká literatura 
Renesanční literatura  

Literatura doby baroka a klasicismu  

 

 
Vymezí období národního obrození 
Přednese literární dílo 

 

Literatura národního obrození 
Romantismus v literatuře 
Jazyk literárního díla, obrazné pojmenování, 
rým, rytmus  

 

 
Porovná různá ztvárnění téhož námětu 
v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování   
 

 
Realismus v literatuře   

 
 

Uvádí hlavní vývojové směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 
Rozpozná základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora  

Hlavní vývojová období, národní a světové 
literatury 
Typické žánry jednotlivých období, jejich 
představitelé 

EGS – Objevujeme Evropu a 
svět  

 


