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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník 6.

 

 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
 

Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov 
a vědomě jich užívá ve vhodné 
komunikační situaci, 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný a morfologický 

 

Tvarosloví 
- slovní druhy, mluvnické významy a tvary 
slov 
 
 

 

 

 

Rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě jednoduché i v souvětí 
 
 
 

 

Skladba 
- výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov 
ve větě 
- rozvíjející větné členy 
- souvětí 

 

 

Spisovně vyslovuje česká slova  
a vhodně je začleňuje  
do komunikativních projevů 
 

 
 

Zvuková podoba jazyka 
- zásady spisovné výslovnosti, modulace 
souvislé řeči a její členění, intonace 
 

 

 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití 
 
 

Obecné poučení o jazyce 
- rozvrstvení národního jazyka, spisovné a 
nespisovné útvary a prostředky 
 

MuV - Kulturní diference 
 
 

 
 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

 

 

Vyplňuje jednoduché tiskopisy 
 

Jednoduché tiskopisy 
- poštovní poukázka 
- podací lístek 

 

 

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

Jednoduché komunikační žánry 
- inzerát 
- objednávka 
- zpráva a oznámení 
- pozvánka 
- 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, 
vytvoří otázky a stručné poznámky 

 

Výtah a výpisky OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

 

Dorozumí se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
Odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 

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  
 

Porovná různé ztvárnění téhož tématu 
v literárních ukázkách, dramatickém a 
filmovém zpracování 

 

Literární texty z české historie 
Drama 
- monolog, dialog 

EGS - Objevujeme Evropu   
a svět 
 

 

Uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 

Dobrodružná próza 

 

 

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 

 

Povídka 
 
 

 

 


