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

Mezip�edm�tové 
vztahy

Zopakuje si a upevní v�domosti z minulých ro�ník�.
Vyhledává shodné a odlišné prvky t�chto jazyk�.
Vyjmenuje i n�které jazyky neslovanské 
( románské a germánské ).
Popíše vznik a vývoj �eského jazyka.
Vysv�tlí pojmy: archaismy,historismy,neologismy.
Rozlišuje spisovný jazyk,ná�e�í a obecnou �eštinu a 
zd�vodní jejich užití.

JAZYKY SLOVANSKÉ,OBECNÉ VÝKLADY O �J
 - slovanské jazyky
 - vývoj �eského jazyka
 - útvary �eského jazyka
 - jazyk a komunikace

Multikulturní výchova     ( 
multikulturalita )

D�jepis-7.r. Po�átky 
�eského státu

Rozpozná zn�lé a nezn�lé souhlásky,vysv�tlí na 
p�íkladech spodobu zn�losti.
Všímá si p�ízvuku ve slovech,znázorní v�tnou melodii.
Vysv�tlí význam vhodného tempa v mluveném projevu.
Spisovn� vyslovuje �eská a b�žn� užívaná cizí slova.
Samostatn� pracuje s Pravidly �eského pravopisu,se 
Slovníkem spisovné �eštiny a s dalšími slovníky a 
p�íru�kami.

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
 - hláskosloví
 - spisovná výslovnost
 - zvuková stránka v�ty
 - psaní a výslovnost p�ejatých slov

Rozlišuje a p�íklady v textu dokládá nejd�ležit�jší 
zp�soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo�ení 
�eských slov,rozpoznává p�enesená 
pojmenování,zvlášt� ve frazémech.
Vytvá�í slova p�íbuzná,slova složená,odlišuje zkratková 
slova a zkratky.
Upev�uje si v�domosti v pravopisu v souvislosti se 
stavbou a tvo�ením slov.

TVO�ENÍ SLOV
 - stavba slova a tvo�ení slov
 - pravopis v souvislosti se stavbou slov a s tvo�ením slov

Vysv�tlí pojmy: slovo nad�azené,pod�azené a slova 
sou�adná z hlediska významu.
Rozpozná slova jednozna�ná a mnohozna�ná.
Vysv�tlí rozdíly mezi synonymy,antonymy a 
homonymy.Uvád�t p�íklady sousloví.
Rozlišuje odborné názvy domácí a cizí.

VÝZNAM SLOVA
 - slova jednozna�ná a mnohozna�ná
 - synonyma,antonyma,homonyma
 - odborné názvy
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Správn� t�ídí slovní druhy,tvo�í spisovné tvary slov a 
v�dom� jich používá ve vhodné komunika�ní 
situaci..Rozlišuje 
podst.jm.konkrétní,abstraktní;pomnožná,hromadná a 
látková.
Rozlišuje druhy p�íd.jmen,zájmen a �íslovek.
Správn� umí sklo�ovat �íslovky dv�,t�i,�ty�i…
Zvládá sklo�ování obecných a vlastních jmen 
p�ejatých.Upevní si v�domosti o sloves.t�ídách a 
vzorech.Poznává slovesný rod,zvládá ur�ení slovesného 
vidu,tvo�í vidové dvojice.
Seznámí se s p�echodníky a umí je rozlišovat.
Osvojí si pravopis koncovek jmen a sloves a psaní 
velkých písmen.

TVAROSLOVÍ
 - slovní druhy
 - jména,jejich druhy a tvary
 - p�ejatá jména obecná a vlastní
 - slovesa a jejich tvary
 - p�echodníky
 - koncovky jmen a sloves
 - pravopis velkých písmen

Charakterizuje v�tu jednoduchou.Objasní pojmy 
shoda,�ízenost a p�imykání.Rozlišovuje jednotlivé druhy 
podm�tu a p�ísudku,zopakuje si a blíže poznává 
rozvíjející v�tné �leny.
Graficky znázorní stavbu v�ty.
Upevní si u�ivo o v�t� jedno�lenné,dvoj�lenné a 
v�t.ekvivalentech.Vyhledává ve v�tách p�ístavek.
Odlišuje odchylky od pravidelné v�tné stavby.
Rozlišuje v�tu jednoduchou a souv�tí,sou�adné a 
pod�adné souv�tí.
Ur�uje druhy vedlejších v�t a významové pom�ry v�t 
hlavních.Graficky znázorní stavbu souv�tí.
V písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální,slovotvorný,morfologický i syntaktický ve v�t� 
jednoduché i souv�tí.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
v�t� a v souv�tí.

SKLADBA
 - v�ta jednoduchá
 - v�tné �leny
 - v�ta dvoj�lenná,jedno�lenná,v�tný ekvivalent
 - odchylky od pravidelné v�tné stavby
 - souv�tí pod�adné a sou�adné
 - tvo�ení v�t
Pravopis syntaktický,lexikální,morfologický - ve v�t� jednoduché i v souv�tí

Vyjmenuje �initele,kte�í ovliv�ují po�ádek slov v �eské 
v�t� ( významový,mluvnický,zvukový ).
Rozliší východisko a jádro výpov�di.
Využívá znalostí o jazykové norm� p�i tvorb� vhodných 
jazykových projev� podle komunika�ní situace.

HLAVNÍ ZÁSADY �ESKÉHO SLOVOSLEDU
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Multikulturní výchova ( multikulturalita )


