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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 

 
Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura pro 2. 

stupeň ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Dovednosti, vědomosti postoje získané v předmětu Český jazyk a literatura v tomto 

volitelném předmětu žáci prohlubují a rozšiřují. 

 

Časová dotace: 
6. ročník –  0 hodin  

7. ročník –  0 hodin 

8. ročník –  1 hodina  

9. ročník –  1 hodina 

 

Organizace výuky: 

Předmět Cvičení z českého jazyka  je do rozvrhu začleněn formou jedné hodiny každý týden. Výuka  probíhá v běžné učebně. 

 

Cíl předmětu: 
- viz cíle předmětu Český jazyk a literatura 

- předmět slouží k prohlubování poznatků získaných v hodinách Českého jazyka, je rovněž přípravou na přijímací zkoušky na střední 

školy. V širší míře jsou zde žáky řešeny nestandardní úlohy a problémy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
- viz povinný vyučovací předmět Český jazyk a literatura 
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Průřezová témata 
- viz povinný vyučovací předmět Český jazyk a literatura 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z českého jazyka 

8. ročník 

Tematický okruh: Jazyková výchova 
 

Výstupy z RVP:  

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

žák 

- procvičuje a uvědoměle užívá správné 

pravopisné tvary 

-  rozeznává vazby ve větě jednoduché i v souvětí 

 

Procvičování pravopisu: 

- Pravopis i/y 

- Hláskové skupiny 

- Velká písmena 

- Souhrnná pravopisná cvičení 

časový plán a zařazení 

jednotlivých výstupů  

během celého školního 

roku bude upravováno 

dle potřeb a schopností 

žáků ve skupině – dle 

potřeby bude posílená 

část opakovací 

z nižších ročníků či 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 

- užívá vhodné jazykové prostředky v 

odpovídajících jazykových sděleních či situacích 

- ústně i písemně  

Tvarosloví, zejména: 

- ohebné slovní druhy 

-     spisovné tvary jmen a sloves 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 
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- zdokonaluje propojení vědomostí z mluvnice, 

literatury i stylistiky 

- jmenné i slovesné kategorie 

 

procvičovací učivo 

daného ročníku 

- zná způsoby tvoření slov a tyto znalosti využívá 

v pravopisu 

- pracuje se slovní zásobou, vyhledává v textu 

synonyma a umí je nahradit vhodným slovem, 

vyhledá antonyma a homonyma a umí je 

správně použít, popř. nahradit jiným vhodným 

slovem  

Slovní zásoba: 

- Způsoby obohacování sl. zásoby 

- Významové vztahy mezi slovy 

 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 

 

- rozezná větu jednočlennou, dvojčlennou a vět. 

ekvivalent 

- upevňuje si a prohlubuje základní znalosti o 

větných členech 

- pozná hlavní a vedlejší větné členy a blíže je 

určí 

-  je schopen provést rozbor složitější věty, 

graficky znázornit její stavbu 

-  užívá správně interpunkci ve VJ 

- chápe pojem věta a souvětí 

- umí správně vystavět jednoduché souvětí  

- rozezná druhy vedlejších vět 

- umí nahradit větný člen příslušnou vedlejší 

větou a naopak 

- graficky znázorní stavbu jednoduchého souvětí 

a naopak skládá podle zadaného paradigmatu 

souvětný celek 

- používá správně interpunkci v jednoduchých 

souvětích 

- pracuje s texty odbornými, uměleckými, 

novinovými 

 

Skladba: 

- Základní větné členy 

- Rozvíjející větné členy 

- Rozbor VJ 

- Grafický rozbor VJ 

- Utváření vět podle grafů 

- Věta a souvětí 

- Druhy vedlejších vět 

- Významové poměry mezi HV, VČ 

- Grafy souvětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s texty 

Stylistická cvičení 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV 6.2 
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9. ročník 

Tematický okruh: Jazyková výchova, Literární výstupy 
 

Výstupy z RVP:  

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití  

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 
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žák 

- využívá znalostí ČJ k uvědomělému užití 

správných pravopisných tvarů 

- spolehlivě aplikuje gramatická pravidla 

- na základě logického pochopení rozeznává vazby 

ve vědě jednoduché i v souvětí včetně složitých 

Pravopis: 

- i/y v koncovkách jmen i sloves 

- hláskové skupiny bě, pě, vě, mě 

- pravopis předpon s-, z-, vz- 

- zdvojování hlásek 

- pravopis velkých písmen 

- korekční cvičení 

časový plán a zařazení 

jednotlivých výstupů  

během celého školního 

roku bude upravováno 

dle potřeb a schopností 

žáků ve skupině – dle 

potřeby bude posílená 

část opakovací 

z nižších ročníků či 

procvičovací učivo 

daného ročníku 

 

žák 

- užívá vhodně jazykové prostředky 

v odpovídajících jazykových sděleních či 

situacích – ústně i písemně 

Tvarosloví: 

- ohebné slovní druhy: skloňování podle 

vzorů, odchylky ve skloňování, jména 

cizího původu, správné užití ve větě 

- neohebné sl. 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 

žák 

- řeší složitější jazykové úkoly na základě 

prolínání vědomostí z mluvnice, literatury i 

stylistiky 

- upevňuje si a prohlubuje základní znalosti o 

větných členech 

- je schopen provést rozbor složitější věty, 

graficky znázornit její stavbu 

-  užívá správně interpunkci ve VJ 

- rozezná druhy vedlejších vět 

- umí nahradit větný člen příslušnou vedlejší 

větou a naopak 

- graficky znázorní stavbu složitějšího souvětí a 

naopak skládá podle zadaného paradigmatu 

souvětný celek 

- používá správně interpunkci v i ve složitějších 

souvětích  

- pracujte s texty z umělecké literatury, 

publicistickými i odbornými 

Skladba: 

- Rozbor věty jednoduché 

- Zvláštnosti větné stavby 

- Souvětí jednoduchá a složitá 

- Vedlejší věty 

- Souřadné spojení HV, VV 

- Několikanásobný větný člen 

- Rozbor souvětí 

- Grafy složitých souvětí 

- Interpunkce ve větě jednoduché i souvětí 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s texty 

Všestranný jazykový rozbor 

OSV 1.2, 1.3, 1.4 

 


