
Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: �eský jazyk - jazyková výchova, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení okruh� 
pr��ezových témat

Mezip�edm�tové 
vztahy

Žák
´-se  seznámí s jazykovými p�íru�kami a nau�í se s nimi 
samostatn� pracovat : Pravidla �eského pravopisu , 
Slovník spisovné �eštiny a další
´-rozliší spisovný jazyk, ná�e�í a obecnou �eštinu a 
zd�vodní jejich užití

Úvod
a/ jazyk a jeho útvary
b/ jazykov�da a její složky
c/ seznámení s jazykovými p�íru�kami
d/ opakování u�iva z 5. ro�níku

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

Hv-6.r. Ná�e�í

´- umí spisovn� vyslovovat  �eská a b�žn� užívaná cizí 
slova

Zvuková stránka jazyka
a/ hláskosloví
b/ spisovná výslovnost
c/ slovní p�ízvuk
d/ zvuková stránka v�ty

Osobnostní a sociální 
výchova-Seberegulace a 
sebeorganizace

´- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný,  morfologický i syntaktický ve v�t�
i v souv�tí
´- rozlišuje významové vztahy gramatických jedntek ve 
v�t� a souv�tí
´- zná pojmy :
stavba slova X slovotvorba 
d�lení slov
 krácení, dloužení,st�ídání hlásek
´-umí používat vyjmenovaná slova

Stavba slova a pravopis
a/ slovotvorný základ, p�ípona, p�edpona
b/ slova p�íbuzná
c/ st�ídání hlásek p�i odvozování
d/ skupiny hlásek p�i odvozování
e/ zdvojené souhlásky
f/ skupiny b�-bje, v�-vje, p�, m�-mn�
g/ p�edpony s/se, z/ze, vz/ vze
h/ p�edložky s/se, z/ze
ch/ i/y po obojetných souhláskách

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

´- správn� t�ídí slovní druhy, tvo�í spisovné tvary slov a 
v�dom� jich používá ve vhodné komunika�ní situaci
´-správn�  klade otázky / podst.jm.X p�íd. jm./
´- aplikuje pravidla o shod�

Tvarosloví
a/ druhy slov
b/ podstatná jména, druhy
c/ tvary a pravopis podstatných jmen podle vzor�

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

´-správn� klade otázky
´-se seznámí se zm�nami souhlásek
´- rozpozná p�ivlast�ovací adjektiva
´-zná pravidla tvo�ení 2. stupn� adj.

d/ p�ídavná jména , druhy
e/ sklo�ování adjektiv
f/ stup�ování adj.

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

´-  pam�tn� zvládne druhy zájmen g/ zájmena, druhy
h/ sklo�ování zájmen
ch/ tvary zájmen já, ten, náš, on, ona, ono, m�j, tv�j, sv�j

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání
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´- správn� klade otázky p�i ur�ování druh�
´-se seznámí s pravopisem, sklo�ováním

i/�íslovky, druhy
j/ užívání �íslovek a jejich sklo�ování

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

´- zvládá slovesné kategorie a jejich �azení k/ slovesa Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

´- využívá znalostí o jazykové norm� p�i tvorb� vhodných 
jazykových projev� podle komunika�ní 
situace
´- zná pojmy:
 slovo, v�ta
v�ta jednoduchá, souv�tí
 stavba v�ty
´- rozlišuje :
 slovní druh X v�tný �len
  v�tný �len závislý-�ídící

Skladba
a/ podm�t a p�ísudek - základní v�tné �leny
b/ shoda p�ísudku s podm�tem
c/ rozvíjející v�tné �leny : p�edm�t, p�íslove�né ur�ení, p�ívlastek

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností 
poznávání;Seberegulace a 
sebeorganizace

´-rozpozná d�lení v�tných celk�
´-umí ur�it po�et v�t v souv�tí

d/ v�ta jednoduchá a souv�tí
e/ tvo�ení v�t
f/ stavba taxtová 
g/ opakování o p�ímé �e�i

Osobnostní a sociální 
výchova-Rozvoj 
schopností poznávání

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

u�ebnice: V. Styblík a kol. :�eský jazyk pro 6. ro�ník ZŠ. SNP. Praha 1999
                                           Metodická p�íru�ka

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj : Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace
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