
Mluvnice a sloh 

Prima A, B – Mgr. Veronika Vydrová, Mgr. Jindřiška Kaszová 

2022-23 

 

 

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

  

Září Tvarosloví – slovní druhy 

Mluvnické kategorie 

Podstatná jména 

Vyplňování jednoduchých 

tiskopisů 

Vzkaz 

Říjen Vzory podstatných jmen 

Odchylky od pravidelného skloňování podstatných 

jmen 

Inzerát, objednávka, zpráva, 

oznámení, SMS 

Listopad Přídavná jména, stupňování a skloňování, jmenné 

tvary 

Osobní dopis 

Popis a jeho funkce 

Prosinec Zájmena, skloňování zájmen 

Číslovky 

Popis budovy a místnosti 

Leden Skloňování číslovek 

Mluvnické kategorie sloves 

Podmiňovací způsob přítomný a minulý 

Popis postavy a krajiny 

1. kontrolní slohová práce  

Únor Slovesný čas 

Práce s jazykovými příručkami – SSČ 

Skladba – větné členy, základní skladební dvojice 

Shoda přísudku s podmětem 

Přívlastek 

Popis pracovního postupu 

Návod 

Březen Předmět, příslovečné určení 

Věta jednoduchá 

Výtah a výpisky 

Duben Souvětí, VH a VV 

Grafické znázornění souvětí 

Vypravování – dějová 

posloupnost 

Květen Spojovací výrazy 

Interpunkce v souvětí 

Zvuková stránka jazyka 

Spisovná a nespisovná výslovnost 

Osnova vypravování 

Jazykové prostředky  

Vypravování podle obrázků 

2. kontrolní slohová práce 

Červen Řeč a jazyk 

Útvary národního jazyka 

Jazykověda a její složky 

Dokončení příběhu – 

pokračování, chybějící 

začátek a konec 

Průběžně Informační dovednosti  Psaní všemi 10, Word, PPT 



Mluvnice a sloh 

Sekunda A, B – Mgr. Marcela Gajdová, Mgr. Petra Fialová 

2022-23 

 

Září Opakování 

Význam slova, slova  

jednoznačná a mnohoznačná 

Věcný význam slov 

Slovo a sousloví, rčení 

Popis výrobku a 

uměleckého díla 

Říjen Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená, 

termíny 

Nauka o tvoření slov 

Slovní zásoba a její obohacování, odvozování 

Popis pracovního postupu 

Listopad Tvoření slov – skládání, zkracování 

Odvozování podstatných jmen, přídavných jmen a 

sloves 

Tvarosloví 

Skloňování jenž 

Charakteristika 

1. kontrolní slohová práce 

Prosinec Mluvnické kategorie sloves, slovesný rod 

Příslovce – spřežky, stupňování 

Charakteristika literární 

postavy 

Leden Neohebné slovní druhy 

Skladba – základní pojmy 

Věty podle postoje mluvčího, dvojčlenné 

Líčení 

Subjektivně zabarvený 

popis krajiny 

Únor Věty jednočlenné, ekvivalenty 

Podmět a přísudek 

Rozvíjející větné členy 

Výtah 

Březen Předmět, příslovečné určení 

Přívlastek 

Doplněk 

VH, VV 

Administrativní styl 

Žádost 

Duben VV podmětná, předmětná, příslovečná Životopis 

Květen VV přívlastková, doplňková, přísudková 

Pravopis i, y 

Vypravování 

2. kontrolní slohová práce 

Červen Souhrnná pravopisná cvičení 

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

Projevy mluvené a psané 

Jazyková komunikace 

 

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



Mluvnice a sloh 

Tercie A, B – PhDr. Václav Tabášek, Mgr. Radka Piňosová 

2022-23 

 

Září Psaní velkých písmen Výtah 

Říjen Obohacování slovní zásoby 

Nauka o tvoření slov 

Slova přejatá 

Charakteristika literární 

postavy 

1. kontrolní slohová práce 

Listopad Tvarosloví – skloňování podstatných jmen 

Cizí vlastní jména 

Slovesný vid 

Výklad 

Odborné texty 

Prosinec Pravopis i, y, předpony s, z 

Skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně 

Líčení 

Leden Skladba – opakování VV Líčení – vlastní tvorba 

Únor Významové poměry 

Průběžná cvičení ze skladby 

Úvaha 

Březen Významové poměry mezi větnými členy a VV Úvaha – vlastní tvorba 

Duben Souvětí souřadné a podřadné 

Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce 

Složitější souvětí 

2. kontrolní slohová práce 

Shrnutí stylistiky 

Květen Obecné výklady o jazyce 

Slovanské jazyky 

Útvary ČJ a jazyková kultura 

Souhrnné poučení o slohu 

Červen Shrnutí a prohloubení učiva Teorie tvorby 

 

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



Mluvnice a sloh 

Kvarta A, B – Mgr. Petra Fialová, Mgr. Eva Kavalová 

2022-23 

 

Září Slovní zásoba a význam slov 

Obohacování slovní zásoby 

Vrstvy slovní zásoby 

Výklad 

Říjen Synonyma, homonyma, antonyma 

Termíny 

Tvoření slov, stavba slova 

Popis 

Listopad Způsoby tvoření slov 

Tvarosloví 

Podstatná jména 

Popis uměleckého díla 

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 a souvětí 

Diskuse 

2. kontrolní slohová práce 

Duben Skladební dvojice 

VH, VV 

Fejeton 

Reportáž 

Květen Významové poměry v souřadných souvětích 

Pořádek slov ve větě 

Funkční styly 

Slohové útvary 

Červen Zvuková stránka jazyka 

Obecné výklady o jazyce 

Vývoj češtiny 

Shrnutí stylistiky 

 

Literatura: Krausová, Z.: ČJ pro 9. roč. ZŠ a vícel. gymn. – učebnice a pracovní sešit 

  



Mluvnice a sloh 

Kvinta A, B – PhDr. Václav Tabášek, Mgr. Jindřiška Kaszová 

2022-23 

 

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, foném-grafém 

Pravopis – pravidla 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 

  



Mluvnice a sloh 

Sexta A, B – Mgr. Radka Piňosová, Mgr. Jindřiška Kaszová 

2022-23 

 

Publicistický styl – automatizace, aktualizace, klišé, útvary 

Tvarosloví – slovní druhy a jejich mluvnické kategorie a tvary, tvaroslovný systém češtiny, 

přejatá slova – stupeň zdomácnění, porozumění 

Zamyšlení 

Řečnická cvičení – interview, anketa 

Monolog a dialog – drama 

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 

  



Mluvnice a sloh 

Septima A, B – Mgr. Jindřiška Kaszová, Mgr. Petra Fialová 

2022-23 

 

Skladba – druhy vět podle postoje mluvčího, zvláštnosti větné stavby, odchylky, zvuková 

stránka věty, věta jednoduchá, polovětné konstrukce, souvětí, VV, významové poměry mezi 

VV, složitá souvětí 

Umělecké vypravování – autorský postoj, jazyk 

Úvaha – jazyk, výstavba, účel 

Řečnická cvičení – jazyková pohotovost, přednáška, projev 

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 



Mluvnice a sloh 

Oktáva – PhDr. Václav Tabášek 

2022-23 

 

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 MZ 

Rétorika 

 

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 

  



Seminář český jazyk a komunikační výchova 

Sexta A, B – PhDr. Václav Tabášek 

2022-23 

 

Gramatika – komplexní jazykové rozbory, nespisovné útvary ČJ, historický vývoj jazyka, 

olympiáda v českém jazyce 

Stylistika – administrativní styl zaměřený na praktické potřeby (objednávka, inzerát, sdělení 

oznámení, reklamace, žádost, strukturovaný životopis, posudek, plná moc, stížnost, odvolání, 

blahopřání, kondolence, poděkování, pozvánka), e-mail 

Publicistika – média (historie, typy), analýza textů psaných i mluvených, seriózní a bulvární 

publicistika 

Reklama – pojem, historie, přesvědčovací techniky, analýza, etika reklamy 

Jazyk ve veřejném prostoru 

Komunikační výchova – mluvené projevy, neverbální komunikace, diskuse na různorodá 

témata, sledování TV diskusních pořadů a následné kritické rozbory, cizí slova v češtině, 

parazitní výrazy, klišé a floskule 

Seminární práce – jazyková analýza filmů 

Komunikační hry, komunikační strategie a situace 

 

Literatura:  Čechová M.: Komplexní jazykové rozbory 

  Birkenbihlová V. F.: Umění komunikace 

  Kolektiv autorů: Český jazyk a komunikace pro střední školy 

  Denní tisk, internet, TV a rozhlas 


