
TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: prima A, B
Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých 

Mluvnické kategorie tiskopisů
Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz
hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Říjen Vzory podstatných jmen - procvičování Inzerát, objednávka
Odchylky od pravidelného skloňování podst. jmen zpráva, oznámení, SMS
Používání jazykových příruček - Pravidla

Listopad Přídavná jména - druhy, tvoření tvarů příd. jmen Osobní dopis
Stupňování a skloňování
Jmenné tvary příd. jmen Popis a jeho funkce

Prosinec Zájmena - druhy, ten a náš, jenž Popis budovy a místnosti
Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen
Číslovky - druhy

Leden Skloňování základních číslovek Popis postavy
Mluvnické kategorie sloves Popis krajiny
Podmiňovací způsob - přítomný a minulý 1. kontrolní slohová práce

Únor Slovesný čas - užití Popis pracovního postupu
Práce s jazykovými příručkami - SSČ Návod, recept
Skladba - větné členy, základní skladební dvojice
Shoda přísudku s podmětem; přívlastek

Březen Předmět, příslovečné určení Výtah a výpisky
Věta jednoduchá, grafické znázornění

Duben Souvětí, hlavní a vedlejší věty Vypravování - dějová
Grafické znázornění souvětí  posloupnost

Květen Spojovací výrazy Osnova vypravování
Interpunkce v souvětí Jazykové prostředky
Zvuková stránka jazyka  vypravování
Spisovná a nespisovná výslovnost Vypravování podle obrázků

Červen Řeč a jazyk Dokončení příběhu - 
Útvary národního jazyka pokračování,
Jazykověda a její složky chybějící začátek a konec

2. kontrolní práce
Literatura:

Krausová, Z.: ČJ pro 6.roč. ZŠ a vícel. gymn. - učebnice
Krausová, Z.: ČJ pro 6.roč. ZŠ a vícel. gymn. - pracovní sešit

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Marcela Gajdová
Mgr. Petra Fialová



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: sekunda A, B
Září Opakování podle cvič. v PS Popis

Úvod, význam slova, slova jednozn. a mnohozn. Popis výrobku
Určování věcných významů slov, práce se SSČ Popis uměleckého díla
Slovo a sousloví, rčení

Říjen Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená, termíny Popis prac. postupu
Nauka o tvoření slov
Slovní zásoba a její obohacování
Slovotvorba, tvoření slov - odvozování

Listopad Tvoření slov - skládání, zkracování Charakteristika
Odvozování podst.jm., příd. Jm. a slovespříd. jmen aa sloves 1. kontrol.sloh.práce
Tvarosloví - slovní druhy, mluv.kategorie a pravopis ohebných slov
Skloňování zájmena jenž

Prosinec Mluvnické kategorie sloves, slovesný rod Charakt. lit. postavy
Příslovce, příslovečné spřežky
Stupňování příslovcí

Leden Další neohebná slova - předložky, spojky, částice, citoslovce Líčení
Skladba - základní pojmy Subj. zab. popis krajiny
Věty podle postoje mluvčího (oznam., tázací,…)
Věty dvojčlenné

Únor Věty jednočlenné Výtah
Větné ekvivalenty Výtah z odb. textu
Základní větné členy - podmět a přísudek
Rozvíjející větné členy - přehled

Březen Předmět, příslovečné určení - druhy přísl.urč. Administr. styl
Přívlastek - typy přívl., přístavek Žádost
Doplněk
Rozlišování hlavních a vedlejších vět

Duben Druhy vedlejších vět Životopis
Vedl. věta podmětná
Vedl. věta předmětná
Vedl. věty příslovečné

Květen Vedl. věta přívlastková, doplňková, přísudková Vypravování
Pravopis i/y - vyjmenovaná slova Vlastní tvořivé psaní
Pravopis i/y v koncovkách podst. a příd. jmen
Pravopis i/y - shoda přísudku s podmětem 2. kontr. sl. práce

Červen Souhrnná pravopisná cvičení Projevy mluvené 
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a psané
Opakování a procvičování učiva Jazyk. komunikace

Literatura: Krausová, Z.: ČJ pro 7. roč. ZŠ a vícel. gymn. - učebnice
Krausová, Z.: ČJ pro 7. roč. ZŠ a vícel. gymn. - pracovní sešit

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Radka Piňosová
PhDr. Václav Tabášek



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: tercie A, B
Září Opakování učiva ze sekundy - procvičování a Úvod do slohu 

prohlubování znalostí Výtah
Psaní velkých písmen - práce s pravidly

Říjen Obohacování slovní zásoby Charakteristika literární postavy
Nauka o tvoření slov práce s lit. ukázkami
Slova přejatá (pravopis, výslovnost)
Průběžná cvičení ze skladby 1.kontrolní slohová práce

Listopad Tvarosloví - Skloňování obecných jmen přejatých a Výklad
 cizích vlastních jmen práce s odbornými texty
Užití cizích vlastních jmen v textu
Slovesný vid

Prosinec Pravopis
Pravopis i/y v koncovkách Líčení - subjektivně zabarvený
Předpony s-,z-,v-z- a předložky s/se, z/ze popis - práce s ukázkami
Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Leden Shrnutí,systematizace poznatků - pravopis, tvarosloví Líčení 
Skladba - opakování věta jednoduchá/souvětí, vlastní tvorba, procvičování
 věty hlavní/vedlejší. Druhy vedlejších vět. Významové práce s ukázkami v umělecké 
 poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami literatuře

Únor Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními
větami Úvaha
Prohlubování znalostí, procvičování

Březen Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími Úvaha
větami práce s ukázkami, vlastní tvorba
Průběžná cvičění ze skladby - prohloubení znalostí,
věty hlavní/vedlejší, druhy vedlejších vět

Duben Souvětí souřadné a podřadné 2. kontrolní slohová práce
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí
Jazykové rozbory, složitější souvětí Shrnutí stylistiky

Květen Obecné výklady o českém jazyce Souhrnné poučení o slohu
Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka a jazyková kultura

Červen Shrnutí učiva a prohloubení učiva - obohacování slovní Vlastní tvorba
zásoby, tvarosloví, pravopis, skladba shrnutí

teorie tvorby

Literatura:
Krausová, Z.: ČJ pro 8.roč. ZŠ a vícel. gymn. - učebnice
Krausová, Z.: ČJ pro 8.roč. ZŠ a vícel. gymn. - pracovní sešit

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Petra Fialová
Mgr. Jindřiška Kaszová



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: kvarta A, B 
Září Slovní zásoba a význam slov - slovo a sousloví, věcný význam

Obohacování slovní zásoby, jádro, aktivní a pasivní, slova okrajová
Vrstvy slovní zásoby
Výklad - písemný a ústní 

Říjen Synonyma, homonyma, antonyma
Odborné názvy, slova domácí a cizí
Tvoření slov - stavba slova
Popis, popis pracovního postupu

Listopad Způsoby tvoření slov - odvozování, zkracování, skládání…
Tvarosloví - slovní druhy, ohebné a neohebné
Podstatná jména
Popis uměleckého díla, subjektivně zabarvený popis, líčení
1. kontrolní slohová práce

Prosinec Přídavná jména
Charakteristika 

Leden Zájmena
Číslovky
Úvaha

Únor Slovesa 
Příslovce
Vypravování, proslov

Březen Předložky a spojky
Skladba - věty podle postoje mluvčího, jednočlenné a dvojčlenné
Věta jednoduchá a souvětí
Diskuse
2. kontrolní slohová práce

Duben Skladební dvojice
Věta hlavní a vedlejší, druhy VV
Fejeton, reportáž

Květen Významové poměry v souřadných souvětích
Pořádek slov ve větě
Funkční styly a slohové útvary (obecně)

Červen Zvuková stránka jazyka
Obecné výklady o jazyce, slovanské jazyky
Čeština - vývoj, útvary, jazyková kultura
Opakování a systematizace poznatků

Literatura:
Krausová, Z.: ČJ pro 9.roč. ZŠ a vícel. gymn. - učebnice

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Eva Kavalová
PhDr. Václav Tabášek



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: kvinta A, B

 

Obecné poučení o jazyku a řeči (národní jazyk a jeho útvary, slovanské jazyky,  
jazyková kultura, základní vývojové tendence českého jazyka) 

Grafická stránka jazyka (vývoj a druhy písma, vztah foném-grafém) 
Pravopis (základní pravidla českého pravopisu a jejich užívání) 
Komunikace a komunikační strategie (komunikační situace, funkce komunikátů, 

volba jazykového útvaru, verbální a neverbální prostředky) 
Obecné poučení o slohu (objektivní a subjektivní slohotvorní činitelé, funkční styly, 

základní slohové postupy) 
Styl prostěsdělovací (folklór, říkadla, přísloví…) 
Styl administrativní (úřední dopis, žádost, stížnost, formuláře…) 
Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby - dle aktuálních textů 
Slohová charakteristika výrazových prostředků - dle aktuálních textů 

Slohové práce - v průběhu školního roku 2 kontrolní slohové práce 

Mluvnické a slohové učivo bude zařazováno průběžně v návaznosti na literární 
učivo a aktuální literární texty

Mluvnici a slohu bude věnováno minimálně 25% časové dotace pro ČJL, tj. 25 hodin

Literatura: Odmaturuj  -  Český jazyk a sloh pro 1.- 4. ročník SŠ

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Radka Piňosová
Mgr. Jindřiška Kaszová



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: sexta A, B

Publicistický styl - automatizace, aktualizace, klišé
Útvary publicistického stylu
Rozhlasová a televizní publicistika, tisk
Tvarosloví  (slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary) 
Tvaroslovný systém češtiny - vývojové tendence
Přejatá slova - stupeň zdomácnění, porozumění
Zamyšlení
Řečnická cvičení
Interview, anketa
Monolog a dialog  (drama v 19.stol. – Tyl, Mrštíkové) 
Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby – dle aktuálních textů 
Slohová charakteristika výrazových prostředků – dle aktuálních textů 

Slohové práce - v průběhu školního roku 2 kontrolní slohové práce 

Mluvnické a slohové učivo bude zařazováno průběžně v návaznosti na literární 
učivo a aktuální literární texty

Mluvnici a slohu bude věnováno minimálně 25% časové dotace pro ČJL, tj. 25 hodin

Literatura: kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Jindřiška Kaszová
Mgr. Petra Fialová



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-21
Ročník: septima 

Skladba : druhy vět podle postoje mluvčího, zvláštnosti větné skladby, odchylky
Zvuková stránka věty
Věta jednoduchá, polovětné konstrukce
Souvětí - druhy vět vedlejších, významové poměry mezi větami hlavními
Složitá souvětí
Umělecké vypravování - postoj autora, jazyk
Úvaha - jazyk, výstavba, účel 
Řečnická cvičení, jazyková pohotovost
Přednáška, projev
Komplexní jazykové rozbory, shrnutí poznatků
Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby – dle aktuálních textů 
Slohová charakteristika výrazových prostředků – dle aktuálních textů 

Slohové práce - v průběhu školního roku 2 kontrolní slohové práce 

Mluvnické a slohové učivo bude zařazováno průběžně v návaznosti na literární 
učivo a aktuální literární texty

Mluvnici a slohu bude věnováno minimálně 25% časové dotace pro ČJL, tj. 33 hodin

Literatura:
Mužíková O. a kol.: Odmaturuj z českého jazyka

Dne: 10.09.2021

Vyučující: PhDr. Václav Tabášek



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: 2021-22
Ročník: oktáva A, B 

Slovní zásoba; tvoření slov
Původ a vývoj českého jazyka, ide jazyky, zvuková stránka jazyka
Funkční styly, slohové postupy a útvary
Administrativní styl - motivační dopis, strukturovaný životopis
Opakování mluvnice
Jazyková kultura
Jazykověda a její disciplíny
Příprava na písemnou maturitní práci
Rétorika

Slohové práce - v průběhu školního roku 2 kontrolní slohové práce 

Mluvnické a slohové učivo bude zařazováno průběžně v návaznosti na literární 
učivo a aktuální literární texty

Mluvnici a slohu bude věnováno minimálně 25% časové dotace pro ČJL, tj. 30 hodin

Literatura:
Hlavsa, Z. a kol.: Český jazyk pro střední školy
Odmaturuj  -  Český jazyk a sloh pro 1.- 4. ročník SŠ

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Jindřiška Kaszová



TEMATICKÝ   PLÁN

Předmět: ČJ - seminář ČJKV Rok: 2021-22
Ročník: sexta A, B

Gramatika (mluvnice) 
Komplexní jazykové rozbory, nespisovné útvary českého jazyka průběžně
Historický vývoj jazyka od staroslověnštiny po současnost září
Olympiáda v českém jazyce prosinec/leden

Stylistika (sloh)
 Administrativní styl – zaměření na praktické potřeby říjen - listopad
(objednávka, inzerát – odpověď  na inzerát, sdělení, oznámení, reklamace,  prosinec
žádost, strukturovaný životopis, posudek, plná moc, stížnost, odvolání, 
blahopřání, kondolence, poděkování, pozvánka…) 

Publicistika – média (historie, typy), analýza textů psaných i mluvených  leden - únor
(zpravodajství, diskuse, zábava atd.), srovnání seriózních a bulvárních   březen + aktuálně
médií, vlastní tvorba

Reklama – pojem, historie, přesvědčovací techniky, duben - květen 
analýza, etika reklamy,  vlastní tvorba červen + aktuálně
Samostatná tvůrčí činnost – metody tvůrčího psaní, vlastní slohová tvorba  průběžně
(epigramy, básně, glosy, fejetony, reportáže, úvahy, povídky…)

Jazyk ve veřejném prostoru průběžně
 

Komunikační výchova (posílit význam mluvených projevů) průběžně
praktický řečnický výcvik ( politický, slavnostní projev, proslov,  
přednáška, debata…)
neverbální projevy 
diskuse na různorodá témata 
sledování televizních diskusních pořadů a následné kritické rozbory 
cizí slova v češtině 
parazitní výrazy, klišé

Seminární práce - jazyková analýza filmů průběžně

Komunikační hry, komunikační situace a strategie průběžně

Literatura:  Čechová M.: Komplexní jazykové rozbory
   Birkenbihlová V. F.: Umění komunikace

Denní tisk, internet
Kolektiv autorů: Český jazyk a komunikace pro střední školy 

Dne: 10.09.2021

Vyučující: Mgr. Jindřiška Kaszová


