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Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí 
využívány následující postupy: 

 
Kompetence 

Kompetence k učení 

 Učíme žáky znát a používat různé textové zdroje (učebnice, encyklopedie, slovníky, časopisy 
atd.). 

 Vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s 
jazykovými a literárními prameny. 

 Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách, individuálním přístupem k žákům 
zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch. 

 Použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) vytváříme pozitivní vztah 
žáka k učení. 

 
Kompetence k řešení problémů 

  Učíme žáky vnímat, rozpoznat a pochopit různé problémové situace ve škole i mimo ni a s 
využitím vlastního úsudku získaného na základě různých příkladů a zkušeností (např. z četby 
literárního díla nebo odborného textu) najít způsob řešení problémů. 

  U žáků uvědoměle rozvíjíme a podporujeme snahu samostatně řešit problémy a užívat při 
řešení problémů logické postupy. 

  Při studiu různých textů či mluvených projevů vedeme žáky ke kritickému hodnocení a 
myšlení, k obhajobě svého vlastního názoru a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svá 
rozhodnutí a výsledky svého konání. 

 
Kompetence komunikativní 

  Vedeme žáky k souvislému a kultivovanému ústnímu projevu. 

  Nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro 
kvalitní a kultivovanou komunikaci s okolím. 

  Učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžně používaným gestům, zvukům a 
jiným informačním a komunikačním prostředkům a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k 
aktivnímu zapojení se do společenského dění. 

  Vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

  Učíme žáky v mluveném i písemném projevu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v 
logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně. 



  Učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, 
účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat. 

  Vedeme žáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného 
prostředku k získávání a předávání informací, jako prostředku k vyjádření svých potřeb a 
prožitků, ke sdělování svých názorů. 

 
Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích. 

 Nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy – vyjádřit se tak 
k daným úkolům a problémům a tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v 
týmu. 

 Vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých, podporujeme jeho sebedůvěru kladným 
hodnocením jejich dílčích osobních úspěchů tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a 
sebeúcty. 

 Při vystupování ve třídě a na veřejnosti nabízíme žákům příležitost k získání sebedůvěry a 
vedeme je tak k pochopení kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama. 

 Četbou a studiem literárních děl vedeme žáky k uměleckému prožívání slovesného 
uměleckého díla a k rozvíjení emocionálního a estetického cítění. 

 
Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku 
a násilí (např. při posuzování různých typů jednání a chování různých literárních postav, 
charakteristice či popisu různých osob). 

 Vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního a historického 
dědictví, zejména literárního. 

 Navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a uvědoměle rozvíjíme pozitivní postoj k 
uměleckým dílům literárním a ostatním. 

 Vedeme žáky k chápání českého jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží 
historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního 
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání. 

 U žáků rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku a vytváříme podmínky k pochopení 
jazyka jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství. 

 Vedeme žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských 
zážitků a tím k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na 
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

 
Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání různých pomůcek a vybavení ve třídě, k 
dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků. 

 Vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních a společenských hodnot. 

 Vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní 
orientaci.  

 



Výstupy (sumarizace) 
 
Sumarizace výstupů - mluvnice 
žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
žák používá Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu a ostatní příručky 
žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
žák rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpozná přenesená pojmenování 
žák roztřídí slova na nadřazená a podřazená 
rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná 
vytvoří synonyma, antonyma, homonyma, uvede příklady 
používá vhodně odborné názvy 
žák správně třídí slovní druhy a druhy slov, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 
žák rozlišuje gramatické jednotky ve větě a v souvětí a jejich významové vztahy 
 
Sumarizace výstupů - literatura 
Porozumění a interpretace textu 

žák plynule přečte text, převypráví ho a orientuje se v něm dle návodných otázek 
vysvětlí vztah mezi literaturou a skutečností 
vybírá si hodnotnou četbu, chápe literaturu jako významného pomocníka při získávání životních 
situací 
obohatí vlastní jazykovou kulturu o slova z krásné literatury 

 
Literární teorie 

rozliší prózu od poezie 
rozezná lyriku a její druhy od epiky 
pozná a samostatně vymyslí příklady verše, sloky, rýmu, refrénu, volného verše 
vysvětlí a pozná kontrast, epitaf, epigram, metaforu, metonymii, synekdochu, apod. 
jazyk spisovný, hovorový a jejich funkce 

 
Recitace 

žák podle základních pravidel přednese zadanou či vybranou báseň nebo prozaický text 
 
Žákovská četba 

vede si záznamy z četby 
zaznamená údaje o knize podle zadaných úkolů 
vyjádřit kultivovaně svůj názor na knihu  

 
Knihovna 

používá informace o regionální literatuře a autorech 
 
Sumarizace výstupů - sloh 
žák s přípravou i bez přípravy plynule spisovně hovoří na zadané téma 
objektivně zhodnotí mluvený projev 
žák vytvoří složitější pracovní postup 
vytvoří charakteristiku literární postavy 
sestaví vlastní klasický nebo strukturovaný životopis 
zpracuje osnovu výkladu na základě vhodných jazykových prostředků 
vypracuje úvahu na základě svých zkušeností, názorů a postojů 
připraví krátký proslov doprovázející aktuální událost 
seznámí se se znaky fejetonu a vytvoří ho 
 
 
 
 
 
 
 



Předmět: Český jazyk - mluvnice 
Časová dotace: 2 hodiny týdně (celkem cca 72 hodin) 
Červeně vyznačené celky – priorita. 

Měsíc 

  
Tematický celek 

 
Výstupy Poznámky 

září 

 

 Úvod do učiva 9. ročníku 
 
Opakování 8. ročníku se 
zaměřením zejména na témata 
skladby 
 
NAUKA O TVOŘENÍ SLOV 
Stavba slova 
 
Odvozování, skládání, 
zkracování slov 
 

Proč se učím česky 
 
 
 
 
 
Zásady tvoření českých 
slov. 
Morfémy (stavební části 
slova). 

požadavky na práci 

posilování 
dovedností 
(předchozí dist. 
výuka) 

 

říjen 

 

 SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM 
SLOVA 
 
Slovo a sousloví, věcné 
významy slov 
 
Rozvoj slovní zásoby, jádro 
slovní zásoby 
 
Významové vztahy mezi slovy: 
synonyma, homonyma, 
antonyma 
 
 
 
 
 
Rozvrstvení slovní zásoby; 
odborné názvy, slova domácí a 
cizí 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rozlišuje slova nadřazená, 
podřazená, souřadná; 
sousloví. 
Rozvíjí slovní zásobu.  
 
 
Zná způsoby obohacování 
slovní zásoby, aktivní a 
pasivní slovní zásoba. 
Využívá aktivní slovní 
zásoby k výstižnému 
vyjadřování, souvislému a 
kultivovanému projevu.  
 
Prohlubuje si schopnosti 
pracovat s textem, číst 
s porozuměním, správně 
vyslovovat a používat cizí 
slova. 
Vysvětlí odborné názvy. 
Prakticky předvede práci se 
slovníky – druhy slovníků a 
jejich využití 
 

Práce se slovníky. 
 
MPV – dějepis, 
přírodopis, IT, cizí 
jazyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatná práce 
doma 
 

listopad 

 

 TVAROSLOVÍ 
Slovní druhy – slova ohebná a 
neohebná 
 
 
 
Podstatná jména 
 
 

 
Umí věci pojmenovávat a 
pojmenováním rozumět – tj. 
znát významy slov a jejich 
druhy. 
 
Rozlišuje druhy 
podstatných jmen (obecná, 
vlastní, konkrétní, 
abstraktní, hromadná, 
látková, pomnožná) –  
Zná mluvnické kategorie 
jmen, umí je v praxi využít. 

 
MPV – dějepis, 
přírodopis, 
zeměpis, IT, cizí 
jazyky 
 

prosinec 

 Přídavná jména – druhy, 
stupňování, mluvnické významy 

Umí dávat věci, jevy a 
pojmy do vztahů – 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zájmena a číslovky – druhy, 
skloňování 
 
Slovesa a jejich mluvnické 
významy, tvary slovesa být, 
přechodníky, 
 

upřesňovat význam 
jednoho slova pomocí 
dalších slov. 
 
Umí výstižně a 
srozumitelně stavět 
výpovědi.  
 
 
Zná druhy a skloňování 
zájmen a číslovek. 
 
Prokáže znalost výstavby 
výpovědi o skutečnostech, 
svých myšlenkách a 
pocitech. 
Používá spisovný jazyk. 
Přechodník přítomný a 
minulý. 
 

leden 

 

 slovesné třídy 
 
 
 
 
Příslovce 
 
 
Předložky a spojky 
 
 
 
 
SKLADBA 
Stavba věty a souvětí 
 
Věty podle postoje mluvčího 
 
 
Věty dvojčlenné a jednočlenné, 
větné ekvivalenty 
 

Zná pravidla tvorby 
spisovných tvarů podle 
třídění do jednotlivých 
slovesných tříd. 
 
Prokáže znalost druhů a 
stupňování příslovcí.  
 
Vlastní a nevlastní 
předložky, souřadicí a 
podřadicí spojky. 
 
 
 
 
 
Chápe druhy vět podle 
postoje mluvčího. 
 
Věta a výpověď 
(Komunikativní fce). 
Věty podmětové a 
bezpodměté. 

MPV – dějepis, 
přírodopis, 
zeměpis, IT, cizí 
jazyky 
 

únor 

 

  
Věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 
Tvoření věty a souvětí 
 
 
 
 
Mluvnický zápor 
 
Skladební dvojice 
 

 
Formuluje složitější 
myšlenky, rozumí obsahu 
složitějšího sdělení  
 
Valenční skladba – valence 
sloves 
 - znát slova a jejich 
významy – rozvíjet slovní 
zásobu. 
Zápor slovní a mluvnický. 
 
Prakticky prokáže znalost 
pojmů shoda, řízenost, 
přimykání. 
 

 



březen 

 Větné členy - opakování 
přívlastek, doplněk 
 
 
 
 
Věta hlavní a vedlejší, řídící a 
závislá 
 
 
Souvětí souřadné a podřadné, 
druhy vedlejších vět 
 
Významové poměry mezi 
souřadně spojenými větnými 
členy a vedlejšími větami 

 
Přívlastek těsný, volný. 
Doplněk (shoda, 
přimykání). 
 
 
Pozná jednotlivé druhy 
vedlejších vět. 
 
 
 
 
 
Prokáže znalost - jednotlivé 
druhy významových 
poměrů. 

 

duben 

 

 Složité souvětí 
 
 
 
Řeč přímá a nepřímá 
 
 
Samostatný větný člen, 
oslovení, vsuvka, věta neúplná 
 
 
Pořádek slov v české větě 
(slovosled) 
 
 
 
PRAVOPIS 
Pravopis lexikální, tvaroslovný, 
skladební 
 

Formulování složitějších 
myšlenek, porozumění 
složitějšímu sdělení. 
 
Uvozovací věta, přímá řeč, 
uvozovky. 
 
 
 
 
 
Naučit se aplikovat zásady 
českého pravopisu při 
tvorbě vlastního jazykového 
projevu. 
 

 
 
 
 
Přesunout do slohu 
 

květen 

 

 Vlastní jména 
 
 
 
 
 
ZVUKOVÁ STRÁNKA 
JAZYKA 
Hlásky a hláskové skupiny 
 
 
Větný přízvuk, větná melodie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecné zásady pro psaní 
velkých písmen u vlastních 
jmen a názvů, zkratek, na 
začátku větných celků, 
k vyjádření úcty. 
 
Práce s jazykovými 
příručkami (SMČ). 
Soustava českých hlásek. 
Hlavní zásady spisovné 
výslovnosti. 
Kompetence komunikativní 
– číst s porozuměním, 
plynule, výrazně, 
s prožitkem recitovat 
vhodné umělecké texty. 
Dbát na slovní přízvuk, 
větnou melodii – zvuková 
podoba věty. 
 
 
 
Funkce řeči, národní jazyk, 

 



OBECNÉ VÝKLADY O 
JAZYCE 
Projev mluvený a psaný, řeč, 
jazyk 
 
 
 
 
 
Opakujme si: slovanské jazyky, 
vývoj jazyka, útvary českého 
jazyka 
 

druhy jazyků  
Neverbální komunikace. 
Odlišovat spisovný a 
nespisovný projev, 
promyšleně vybírat pro svůj 
komunikační záměr vhodné 
spisovné a nespisovné 
prostředky, uvádět důvody 
svého výběru. 
Rozdělení slovanských 
jazyků. 
Vývoj českého jazyka. 
Útvary českého jazyka. 
 

červen 

 Jazykověda a její disciplíny 
Jazyková kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakování učiva, shrnutí 
 
 
 
 

Dílčí obory jazykovědy. 
Kultura jazyka, kultura řeči. 
Práce s textem 
(uměleckým, naučným, 
reklamy – manipulativní 
komunikace). 
Dorozumívat se 
kultivovaně, výstižně, 
spisovnou češtinou  
 
 

 

 



Předmět: Český jazyk - sloh 
Časová dotace: 1 hodina týdně (celkem cca 37 hodin) – vyšší podíl asynchronní on-line výuky 
 

Měsíc 
  

Tematický celek 
 

Výstupy Poznámky 

září 

 

 Úvod do učiva slohu 
 
 
 
 
 
 
Výklad 

Nauka o slohu, cíl slohu – 
vytříbený ústní nebo 
písemný projev – 
uspořádání vybraných 
jazykových prostředků a 
jejich využití. 
 
Znaky výkladu, osnova, 
jazykové prostředky. 
Základy studijního čtení, 
formulování hlavních 
myšlenek textu, uspořádání 
informací z textu s ohledem 
na jeho účel. Kompetence 
k řešení problémů – 
vyhledávání informací 
vhodných k řešení 
problému. 

Integrace – Př, Fy, 
Ch, v PS - D 
Průřezové téma – 
Environmentální 
výchova – základní 
podmínky života – 
důvody a způsoby 
ochrany 
jednotlivých 
biologických druhů, 
řešení problémů 
spojených 
s ochranou 
životního prostředí. 
 

říjen 

 

 Popis: 
Popis pracovního postupu 
 
 
 
 
 
 
 
Popis uměleckého díla 
 

Popis děje, jazykové 
prostředky, osnova. 
Práce s odborným textem, 
odbornými názvy, popis 
jednotlivých činností 
(stručnost, jasnost, 
přehlednost). 
Studijní čtení – čtení jako 
zdroj informací. 
Hlavní motiv, popředí, 
pozadí,  
 
jazykové prostředky, 
osnova. 
Užití spisovných jazykových 
prostředků, vhodných 
vzhledem ke 
komunikačnímu záměru. 

Integrace – Pč, 
Př,Vv, v PS - D 
Práce se SSČ. 
 
 
 
 
 
 
Integrace – Vv, Čj-
Lv 
 

listopad 

 

 dokončení popisu uměleckého 
díla 
 
 
Subjektivně zabarvený popis 
 

Kompetence komunikativní 
– výstižné, souvislé a 
kultivované vyjadřování. 
 
Promyšlené vybírání 
vhodných jazykových 
prostředků – líčení na 
základě našich 
pozorovacích a 
vyjadřovacích schopností. 
Osnova líčení. 

1. kontrolní slohová 
práce (školní) 
 
Integrace – Čj - Lv, 
Z 
 
 

prosinec 

 

 Charakteristika – povaha, 
schopnosti, zájmy 
 

Přímá a nepřímá 
charakteristika, osnova. 
Využívání poznatků o 
jazyce a stylu ke gramaticky 
i věcně správnému projevu, 
k vlastnímu tvořivému psaní 
s využitím vhodných 
jazykových prostředků. 

Integrace – Čj - Lv, 
Ov (rodina) 
 
 
 



leden 

 

 Vypravování 
 

Naučit se výstižně a 
srozumitelně stavět 
výpovědi o různých 
skutečnostech, používat 
spisovný jazyk, kultivovaně 
se vyjadřovat. 
Reprodukovaný děj. 
(Kompetence 
komunikativní) 
Postupná dějová linie. 
 
 
Retrospektiva. 
Jazykové prostředky 
vypravování, osnova. 
 
 

Integrace – ČJ - Lv, 
filmová tvorba, sci-fi 
a fantasy literatura 
Skupinový projekt – 
HS s. 118 –  
Kompetence 
sociální  
a personální – 
účinně 
spolupracuje ve 
skupině  
a podílí se na 
vytváření pravidel 
práce v týmu. 
 
2. kontr. slohová 
práce 

únor 

 

 Úvaha 
 

Na základě získaných 
poznatků se zamýšlet nad 
problémem, dospět 
k nějakému závěru. 
Výskyt úvahy, srovnání 
s výkladem. 
Osnova úvahy. 
 

Průřezové téma – 
Environmentální 
výchova – vést 
k pochopení 
komplexnosti a 
složitosti vztahů 
člověka a životního 
prostředí. 
Integrace – Ov – 
průřezové téma – 
osobnostní a 
sociální výchova – 
utváření dobrých 
mezilidských 
vztahů, 
napomáhání 
prevenci sociálně 
patologických jevů 
a škodlivých 
způsobů chování. 
3. kontrolní slohová 
práce (školní) 

březen 

 

 Proslov 
 
 
 
 
 
Diskuse 

Řečnický slohový útvar. 
Osnova proslovu. 
Působivost mluveného 
projevu, intonace, tempo 
řeči, společenské chování 
řečníka (Kompetence 
komunikativní, osobnostní). 
 
Řízení diskuse. 

Integrace – v PS – 
Čj-Lv 
 
 

duben 

 

 dokončení diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
Fejeton 
 

Kompetence sociální a 
personální – přispívat 
k diskusi ve skupině i v celé 
třídě, chápat potřebu 
efektivně spolupracovat 
s druhými při řešení daného 
úkolu. (HS-s. 126) 
 
Publicistické útvary na 
aktuální téma. 
Historie vzniku fejetonu. 
Cíl fejetonu. 

Průřezové téma – 
Mediální výchova – 
stavba mediálních 
sdělení (diskuse o 
sledovaném 
pořadu). 
PS – prevence 
sociálně 
patologických jevů. 
 
Integrace – Čj-Lv. 



květen 

 

 Funkční styly 
 
 
Slohové útvary dle výběru žáků – 
životopis, dopis, 
 

Styl prostě sdělovací, 
odborný, administrativní, 
publicistický, umělecký, 
řečnický. 
 
Co by měl životopis 
obsahovat. 
Práce s informací – 
vyhledávání životopisných 
údajů. 

Průřezové téma –  
Mediální výchova – 
tvorba mediálního 
sdělení. 
Práce s médii – 
denní tisk (různé 
funkční styly). 
4. kontrolní slohová 
práce (domácí) 

červen 

 

 otevřený dopis 
 
Shrnutí učiva 
 
 
 
 
Časová rezerva 

Dopis soukromý, milostný. 
Cíl otevřeného dopisu. 
 
Vytváření pozitivního 
vztahu k vlastní tvůrčí 
činnosti, hodnocení 
výsledků své práce. 

Integrace – Čj-Lv, 
D, Ov, volba 
povolání 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Předmět: Český jazyk - literatura 
Časová dotace: 1 hodina týdně (celkem cca 37 hodin) - vyšší podíl asynchronní on-line výuky 
Červeně vyznačené části - priority 

 

Měsíc 

Hod.  
Tematický celek 

 
Výstupy Poznámky 

září 

 Chvála vypravěčství Jan Werich 
Jiří Brdečka 
Karel Čapek 

MPV 

Občanská výchova, 
zeměpis  

říjen 
 

 Chvála vypravěčství Jaroslav Hašek 
Bohumil Hrabal 
Pavel Kohout 

MPV 
Občanská výchova, 
zeměpis, chemie,  

listopad 
 

 Naruby Rudolf Křesťan 
Michal Viewegh 
Robert Fulghum 

MPV 
Občanská výchova, 
zeměpis 

prosinec 
 

 Legendy českého divadla  Národní divadlo 
Osvobozené divadlo: Jiří 
Voskovec a Jan Werich 
divadlo Semafor: Jiří Suchý 
a Jiří Šlitr  

MPV 
Občanská výchova, 
dějepis, zeměpis 

leden 
 

 Legendy českého divadla divadlo Járy Cimrmana: 
Ladislav Smoljak a Zdeněk 
Svěrák a další 

MPV 
Občanská výchova, 
zeměpis 

únor 
 

 Poezie  19. století 
Karel Hynek Mácha a další 
20. století  
Jiří Wolker 
Vítězslav Nezval 
Jacques Prévert 

MPV 
Občanská výchova, 
dějepis, zeměpis 

březen 

 Poezie  20. století  
Josef Kainar 
Václav Hrabě 
Jan Skácel 
Jaroslav Seifert a další 

MPV 
Občanská výchova, 
dějepis, zeměpis 

duben 
 

 Písničkáři a písničky Karel Kryl 
Jaroslav Hutka 
Vladimír Merta 

MPV 
Občanská výchova 

květen 
 

 Vize a fantazie Karel Čapek 
George Orwell 
Daniel Keyes 

MPV 
Občanská výchova, 
zeměpis, přírodní 
vědy 

červen 
 

 Osudy  Ota Pavel 
Ernest Hemingway a další 

MPV 
Občanská výchova, 
zeměpis, dějepis, 
tělesná výchova 

 


