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PŘEDMĚT Český jazyk

TŘÍDA/SKUPINA tercie

VYUČUJÍCÍ Mgr. Marie Veverová

ČASOVÁ DOTACE 2 hodiny týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Český jazyk 8, Fraus

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

1. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Obecné výklady o jazyce - útvary 
českého jazyka a jazyková kultura, čeština
jako jeden ze slovanských jazyků

viz ŠVP 6

Mluvené projevy - zásady dorozumívání, 
nonverbální prostředky, mluvní cvičení

6

Nauka o slovní zásobě - slovní zásoba a 
tvoření slov, slova přejatá jejich pravopis a
výslovnost

6

Popis - líčení 4

Tvarosloví – skloňování obecných jmen 
přejatých, cizích vlastních jmen, slovesný 
vid

6

Charakteristika literárních postav 4
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2. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Tvarosloví – tvoření slovesných tvarů 
z kmene přítomného a minulého, přehled 
slovesných vzorů, využití různých 
slovesných tvarů

viz ŠVP 10

Charakteristika literárních postav 2

Skladba – zápor, významové poměry 
mezi hlavními větami, souřadně spojené 
vedlejší věty, významové poměry mezi 
větnými členy, větné členy v přístavkovém
vztahu, souvětí souřadné a podřadné

12

Úvaha 6

Opakování učiva 2

Zásady hodnocení 
1) Domácí úkoly slouží k procvičení probírané látky, na stejné téma bude další hodinu 

zadán opakovací test.

2) Všechny testy budou předem ohlašovány. Při dlouhodobé absenci si žák může 
domluvit konzultaci a náhradní termín testu. U krátkodobé absence píše test další 
hodinu.

3) Minimálně dvakrát za pololet vystoupí student s  mluvním cvičením na předem za-
dané téma v daném termínu. Kritéria mluvního cvičení – přepravený a promyšlený 
projev v rozsahu 1 minuty, zpamět, přiměřené tempo a hlasitost, dobrá artkulace, 
cíl zaujmout posluchače.

4) Při výrazné aktvitě získá student známku za práci v hodině nebo za celé čtvrtlet.

5) V případě zapomenut sešitu nebo při absenci si student učivo automatcky doplní.

6) Při nesnázích či neporozumění učivu si žák sám domluví konzultaci s vyučujícím.


