Celoroční rozvržení učiva – časově tematický plán
třída: 6. B

Český jazyk – mluvnice – 2 hodiny týdně
září

Tematický celek

Nové termíny a cíle

Úvod do učiva
Tvarosloví
1. Opakování slovních druhů
2. Podstatná jména
Opakování – mluvnické kategorie
Podstatná jména konkrétní a abstraktní
Podstatná jména pomnožná, hromadná,
látková
Podstatná jména obecná a vlastní

– proč se učíme češtině

říjen
Procvičování tvarů podstatných jmen
podle vzorů
Některé odchylky od pravidelného
skloňování podstatných jmen

Používání jazykových příruček
3. Přídavná jména
Opakování – druhy přídavných jmen
Přídavná jména přivlastňovací
listopad
Tvary přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen
Jmenné tvary přídavných jmen

prosinec

– určování druhů slov
– procvičování mluvnických kategorií
– seznamování s učivem
– opět jen informativně
– rozlišování jmen obecných a vlastních
– skloňování vlastních jmen
– procvičování určování vzorů
a skloňování podle nich
– názvy částí těla a další nepravidelnosti ve skloňování
– vlastní jména osobní
Diktát č. 1
– skloňování pomnožných jmen
místních
– PČP, SSČJ, SMČ, internetová příručka UJČ
– určování přídavných jmen
– skloňování, koncovky, vzory
procvičování pravopisu přídavných jmen
– tvoření a pravopis
– procvičování stupňování přídavných jmen
– procvičování skloňování přídavných jmen
– procvičování pravopisu jmenných
tvarů přídavných jmen

4. Zájmena
Opakování – druhy zájmen

– vyhledávání a určování zájmen,
tvary osobních zájmen
Skloňování zájmen dle vzorů ten a náš – skloňování zájmen ukazovacích
a přivlastňovacích (orientačně)
Skloňování zájmen podle vz. příd. jm. – zájmena můj, tvůj, svůj
(orientačně)
Zájmena- jenž, týž, tentýž
– informativně

leden

Poznámky

5. Číslovky
Opakování – druhy číslovek
Skloňování základních číslovek
6. Slovesa
Opakování – mluvnické kategorie

Diktát č. 2

– druhy a pravopis číslovek
– základní číslovky a jejich tvary
– číslovky dva, oba
– procvičování mluvnických významů
– tvary určité a neurčité
– tvary jednoduché a složené

Podmiňovací způsob přítomný a minulý – užívaní spisovných tvarů
podmiňovacího způsobu

Prověřovací
práce za I. pol.

únor

Slovesný čas
Skladba
1. Věta jednoduchá
Větné členy
Základní větné členy
Druhy Po a Př

březen
Rozvíjející větné členy
– přívlastek
– předmět
– příslovečné určení
duben

Opakování – věta jednoduchá
Opakování
Grafické znázornění věty jednoduché

květen

2. Souvětí
Opakování
Určování vět hlavních a vedlejších
Grafické znázornění souvětí
Nejobvyklejší spojovací výrazy
Interpunkce v souvětí

červen

Zvuková stránka jazyka
1. Opakování o hláskách
2. Spisovná a nespisovná výslovnost
3. Zvuková stránka slova a věty
Rozvrstvení národního jazyka
Řeč a jazyk

Jazykověda a její složky

– užívání slovesných časů

– VČ holé rozvité a několikanásobné
– upevňování vědomostí
– podmět vyjádřený a nevyjádřený
– přísudek slovesný a jmenný se sponou
– shoda přísudku s podmětem
– shoda Př s několikanásobným Po
– vyhledávání a určování rozvíjejících větných členů

– vyhledávání vět jednoduchých, členění
na část podmětovou a přísudkovou
– tvoření vět jednoduchých s podmětem
vyjádřeným podstatným jménem
a jejich znázornění
Diktát č.3

– určování souvětí a počtu vět v souvětí
– rozlišení věty hlavní a vedlejší
– rozlišení hlavních a vedlejších vět
v grafu (orientačně)
– spojování vět
– procvičování interpunkce
v jednoduchých souvětích

MV- KRIT

– hláska a písmeno
– výslovnost souhláskových skupin
– znělost, neznělost souhláskových skupin Diktát č.4
– spodoba znělosti
Prověřovací
práce za II. pol.
OSV/SR - KOM
MKV- ETN
OSV/SR KOM

– ukázky spisovného a nespisovného
jazyka
– rozlišení útvarů národního jazyka
– nářečí, slang, argot, obecná čeština
– používání jazykových příruček, shrnutí

Průběžné procvičování, odůvodňování a upevňování pravopisu v hodinách českého jazyka, slohu a literatury,
v domácích úkolech, při práci na projektech a na PC.

Český jazyk – sloh – 1 hodina týdně
září

Tematický celek

Nové termíny a cíle

1. Úvod k výuce slohu

– projev mluvený a psaný, komunikace,
stylistika

Poznámky

2. Vyplňování jednoduchých tiskopisů
Poštovní poukázky
– opakování učiva 5. roč.
Podací lístek

říjen

listopad

3. Jednoduché komunikační žánry
Vzkaz
Inzerát
Objednávka
Zpráva a oznámení
SMS
4. Dopis osobní a úřední
Dopis osobní

5. Popis a jeho funkce
Úvod k popisu

prosinec

Popis budovy

leden

Popis místnosti
Popis místnosti
Popis postavy
Popis krajiny

únor

Popis krajiny
Popis pracovního postupu

březen
(3 h)

Výpisky
7. Vypravování
Dějová posloupnost při vypravování

květen

Osnova vypravování
Jazykové prostředky vypravování
Vyprávění podle obrázku

červen

– krátké textové zprávy
– soukromý dopis – stylizace
– dopis kamarádovi, rodičům
– stanovená forma, věcné údaje,
spisovný jazyk
– psaní dopisu různým adresátům

1. kontrolní
slohová práce
(příp. cvičná)

– druhy popisu
– jazykové prostředky popisu
– postup při popisu
– členění na odstavce
– zpracování popisu
– popis spolužáka, známé osobnosti
– projekt o putování po ČR

2. kontrolní
slohová práce

– odborné názvy
– návod, recept
– zpracování jednoduchého pracovního
postupu

6. Výtah a výpisky
Výtah

duben

– stylistické prostředky
– jednoduché komunikační žánry

Vyprávění podle obrázku
Dokončení příběhu
Shrnutí učiva 6. ročníku

– z odborného textu učebnice 6. roč.,
hlavní myšlenky textu

3. kontrolní
slohová práce

– heslovitě, souvislými větami
(příp. cvičná)
– výpisky ze snadného odborného textu
– časová posloupnost
– reprodukovaný děj
– osnova heslovitá, větná, citátová
– schopnost využít slov významově
bohatých a působivých
– obrázková osnova

– pokračování v načatém vypravování,
chybějící začátek a konec

MV- PRÁ

4. kontrolní
slohová práce

Literatura
Mýty, báje
 Mýty antické, biblické, indiánské
 E. Petiška, R. Mertlík, I. Olbracht
Z české literatury 19. století
 Pohádky, lidová slovesnost
 Pohádky lidové, umělé
 B. Němcová, K.J. Erben
 Pohádky české a jiných národů
 B. Němcová: Babička
 Balady
 K. J. Erben: Kytice
 J. Suchý: Polednice
 J. Neruda: Matka




Pověsti – regionální pověsti
H. Lisická
A. Jirásek Staré pověsti české

Lyrika, epika
 druhy lyriky, jazyk básně, přenesený význam,zosobnění
 děj, jeho čas, prostředí, vypravěč
Na cestě – cestopisy
 J. Augusta, M. Polo, H. Beecher-Stoweová
EGS - E
Příběhy odvahy a dobrodružství
 Znaky dobrodružné literatury
 J. Verne, R. Luskač, J. Foglar
Svět lidí a svět zvířat
 R. Těsnohlídek, K.Čapek, J. Steinbeck
 J. Kainar, F. Nepil, E. Knight, G. Durrell
Maléry a patálie
 Humor v próze
 F. Župan, J. Hašek, K. Poláček, V. Steklač
Úsměvy a šibalství
 Nonsensová poezie
 Lidové skladby
 E. Frynta, R. Křesťan, K. Čapek, R. Krátký
Závěrečné shrnutí a opakování učiva a literárních poznatků
Průběžně :
 Základy literární teorie
 Literárně – výchovné aktivity (divadelní, filmová a hudební
představení )
 Výtvarné umění v literatuře – ilustrátoři knih
 Podpora čtenářské gramotnosti ( referáty o knize, besedy,
hodnocení knih a ukázek, vedení záznamů o vlastní četbě )
 Jazyková stránka – řeč přímá, nepřímá, větná melodie

září

říjen

listopad
prosinec

leden
únor
březen

duben
květen

červen

