ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Předslabikářové období
Přípravné období
Hlásky a písmena m M, a A
Sluchová analýza a syntéza slabik
Vyvození prvních slabik
Procvičování písmen
Čtení otevřených slabik
Dvouslabičná slova s otevřenou
slabikou

112

modelování písmen z různých materiálů
vytrhávání z papíru
skládání písmen z pastelek, dřívek
výtvarné zpracování
obtahování předtištěného tvaru písmene
hádanky: je to hodně stromů, je to l-e-s
syntéza a analýza slabik: m-a …ma, l-a….la
výběr písmen a skládání do řady
v řadě písmen vyhledávat určená písmena
skládání slabik z písmen
tvoření slabik záměnou písmen
skládání slov ze slabik
přiřazování slabika-obrázek

- modelína
- špejle, párátka
- PET víčka
- papír
- progresa
- skládací abeceda
- čtverečky
- demonstrační kostky s písmeny
- žákovské kostky s písmeny
- abeceda písmen
- ilustrované slabiky
- karty se slabikami
- pohádková písmena

Slabikářové období
Rychločtení otevřených slabik
Jednoslabičná slova – zavřená slabika
Trojslabičná slova – otevřená slabika

85

sluchová příprava hádankami typu-hodně stromů-l-e-s
zraková příprava – napsané hádanky
čtení a skládání slov
vyhledávání slov v řadě písmen
spojení slovo - obrázek
přidávání slabiky k plnovýznamovým slovům
len - jelen
sluchový sklad a rozklad slov

- skládací abeceda
- PET víčka
- čtverečky
- mřížky
- čtecí karty
- karty se slovy a obrázky
- čtecí karty - sestavy slabik
- sestavy slov
- obrázky
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Slabikářové období
Dvojslabičná slova typu motýl
Slova typu škola
Čtení slov

42

skládání slov ze slabik
sluchová a zraková analýza.
hádanky typu: Které slovo si myslíš? Začíná
hláskami typu š-k-o, Co je to? Začíná na vla-.
vytváříme slova přidáním písmene před otevřenou
slabiku la-šla
spojování slabik do slov
skládání slov do mřížky
vyhledávat slova v řadě písmen
dělit řadu písmen na slova
přiřazování psací a tiskací podoby

- mřížky
- skládací abeceda
- kostky z písmen
- čtverečky
- čtecí karty
- obrázky ke slovům
- kartičky se slabikami
- kartičky se slovy
- omalovánky (písmena)
- pastelky, tužky, pero

Čtení s porozuměním
Jednoslabičná slova typu král
Slova typu kočka – se skupinou
souhlásek uprostřed
Slova se slabikotvorným r, l
Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
Procvičování čtení slov složitější
stavby
Čtení delších textů
Prvky výrazného čtení
Opakování a procvičování slov
složitější stavby

85

přidání písmene ke známému slovu rak-drak-mrak
odebrání písmene vlaky-vlak, ploty-plot
rozklad na slabiky
přidání slabiky myš-myška, tvoření zdrobnělin
přiřazování obrázků a vět se slovy
vytleskávání, rozdělování na slabiky
sluchové hádanky
skládání slov podle diktátu
doplňování vynechaných slov do vět
třídění slov podle daných kritérií
změna významu slov záměnou hlásky
čtení slov z kartiček
třídění slov podle slabik
rozlišení slov hmatem
střídavé, společné čtení,dramatizace

- kartičky s ukrytými slovy – nekrávaš
- proužky papírů se slovy bez mezer
- čtverečky
- čtecí karty
- kartičky se slabikami a s písmeny
- obrázky se slovy
- obrázky, proužky s jednoduchými
větami k daným obrázkům
- skládací abeceda
- mřížky
- kartičky s větami a slovy
- tvrdé a měkké kostky
- pomůcky připravené v průběhu roku
zejména kartiček se slovy s obtížnou
stavbou
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ČESKÝ JAZYK / 2. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Slovo, slovní význam
Slova nadřazená
Slova podřazená
Slova souřadná
Slova souznačná
Slova protikladná
Slovo, slabika, hláska, písmeno
Pořádek slov ve větě
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě,
vě, mě

46

skupinová práce
práce s pracovními listy
doplňovací cvičení
individuální práce
kartičky se slovy – společná práce
hra: vymýšlí slova se skupinami slabik – na čas

- pracovní listy
- kartičky se slovy
- pastelky, tužky
- barevný koberec
- tabule
- volné listy

Věta
Spojování a oddělování vět
Pořádek vět v textu
Abeceda a písmo
Druhy vět

46

soutěživé hry
skupinová práce
doplňující cvičení
pracovní listy
práce na počítačovém programu
hra: zamotaná pohádka – pořádek vět v textu
ústní a písemná forma doplňujících cvičení

- pracovní sešity
- pohádkové knížky
- pastelky, tužky,
- barevný koberec
- barevná abeceda
- volné listy

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

3

Hlásky - rozdělení
Samohlásky - krátké
- dlouhé
Souhlásky tvrdé
Souhlásky měkké
Psaní souhlásek uprostřed slov
Psaní souhlásek na konci slov
Samohlásky u, ú, ů
Dvojhlásky
Slabikotvorné r, l, m

45

kartičky s krátkou a dlouhou samohláskou
kartičky y, ý / i, í – společná práce
doplňující cvičení – společná kontrola
obrázkové doplňovačky

- kartičky y, ý / i, í
- „bzučák“
- pracovní listy
- volné listy
- kartičky se slovy
- obrázky
- pastelky, tužky
- kostky y, ý / i, í

Slovní druhy
Rozdělení
Slovní druhy - podstatná jména
Slovní druhy - slovesa
Slovní druhy - předložky
Psaní velkých písmen
Vlastní jména
Místní jména

43

papírové domečky - doplňování
doplňující cvičení v pracovních listech
vyhledávání slovních druhů z různých dětských
časopisů
ústní a písemná forma doplňování
skupinová práce
individuální práce – společná kontrola

- papírové domečky
- pracovní listy
- dětské časopisy
- volné listy
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ČESKÝ JAZYK / 3. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Vyjmenovaná slova po b, l, m, p
Vyjmenovaná slova po b
Vyjmenovaná slova po l (b)
Vyjmenovaná slova po m (b, l)
Vyjmenovaná slova po p (b, l, m)

55

individuální práce - doplňování y, ý / i, í do slov
přípravná cvičení - společné hodnocení
práce v pracovních sešitech
společná práce v obrázkových listech - hodnocení
doplňování - hodnocení ve dvojicích
hádanky, rébusy, tajenky, přesmyčky,osmisměrky
skupinová práce - doplňování do obrázků
vyhledávání slov v řadách

- kalendáře
- abeceda
- didaktické hry
- pexeso
- hrací kostka
- pracovní listy s diktáty
- barevné doplňování

Vyjmenovaná slova po s, v, z
Vyjmenovaná slova po s ( b, l, m, p)
Vyjmenovaná slova po v (b, l, m, p, s)
Vyjmenovaná slova po z (b, l, m, p, s,
v)
Vyjmenovaná slova po (b, l, m, p, s, v,
z)

42

samostatná práce - procvičování všech vyjm. slov
slova na počítačovém programu
práce v řadách
práce ve dvojicích, čtveřicích
práce ve skupinách
procvičování, doplňování cvičení na počítačovém
programu „Pravopis vyjmenovaných slov“
opakování - cvičení - doplňování textu, vět,
dvojic

- počítačový program
- pracovní sešit
- tabule
- magnetická tabule
- pohádková vyjmenovaná slova
- kartičky se slovy - Nová škola
- lístečky na skládání řad vyjm. slov
- barevné pastelky
- omalovánky
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Slova
Opačného významu
Souznačná
Stavba slov
Kořen slov, předpona, přípona
Slova příbuzná
Význam slov

30

práce na tabuli
práce ve dvojicích - proužky papíru
práce v pracovních listech
individuální kontrola dle tabule
společná kontrola barevnými pastelkami
skupinová práce a práce se skupinou u tabule
hádanky, rébusy, křížovky, osmisměrky
barevné doplňování y ,ý / i, í

- pracovní listy
- sešity
- tabule
- pastelky
- barevné křídy

Slovní druhy
Přehled slovních druhů
Podstatná jména, přehled
Podstatná jména, rod
Přídavná jména
Slovesa - číslo, čas, osoba, seznámení
Citoslovce

53

hledání podstatných jmen, sloves, přídavných
jmen v textu
barevné označování
domečky - označení číslem podle domečků
práce v pracovních listech
skládání slov a dvojic
procvičování na počítačovém programu
„Pravopis“
práce v řadách
práce ve dvojicích, čtveřicích
individuální práce
skupinová práce

- letáky, noviny
- vyhledávání slov - vystřihování
- lepení
- pracovní listy
- sešity
- tabule
- slovní druhy
- proužky papírů
- pero, pastelky
- obrázkové doplňování
- počítačový program „Slovní druhy“
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ČESKÝ JAZYK / 4. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Nauka o slově
Podoba slova (zvuková psaná)
Význam slova
Slova: spisovná, nespisovná
citově zabarvená
Opakování: nauka o slově

18

rozšiřování slovní zásoby, řešení rébusů
využití znalostí o slově, oprava chybného textu
nahrazování slov
tvoření vhodných dvojic
vyhledávání v textu a třídění
doplňování a zdůvodnění
které slovo do řady nepatří, křížovky

- učebnice ČJ 4. roč. Nová škola
- pracovní sešit Český jazyk 4 nově
- přehled rozdělení souhlásek
- přehled druhů vět
- kartičky se slovy a obrázky

Stavba slova
Kořen, předpona, přípona
Předložky a předpony
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
Zdvojené souhlásky (předpona, kořen)
Opakování: stavba slova

20

využití znalostí o tvorbě slova (slova příbuzná)
vyhledávání, třídění
grafické vyznačování jednotlivých částí
rozpoznávání přeložek a předpon
procvičování pravopisu
doplňování a zdůvodnění

- kartičky se slovy rozstříhané na
kořeny, předpony a přípony
- učebnice
- pracovní sešit
- pastelky

Vyjmenovaná slova

35

procvičení řad po jednotlivých souhláskách
objasnění významu, určování slovního druhu
procvičování rizikových dvojic (být – bít,…)
třídění, přiřazování, doplňování, zdůvodňování
rébusy, křížovky, hry, osmisměrky
procvičování, ověřování

- řady vyjmenovaných slov
- kartičky se slovy
- kartičky s i/y
- učebnice
- pracovní sešit
- počítače: program Pravopis
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Slovní druhy

10

využití již nabytých vědomostí
rozdělení slovních druhů a označení číslovkou,
které se časují nebo skloňují
vyhledávání v textu a třídění, přiřazování
tvoření vět s uvedenými slovními druhy
tvoření slov s daným kořenem a slovním druhem
křížovky, doplňovačky

- přehled slovních druhů
- lístečky se slovy ke skládání vět
- pracovní sešit
- počítače: program Pravopis
- pracovní listy Slovní druhy

Podstatná jména
Rod a číslo
Pád
Podstatná jména rodu středního
Podstatná jména rodu ženského
Podstatná jména rodu mužského
Opakování: podstatná jména

45

shrnutí a připomenutí nabytých vědomostí
využití ukazovacích zájmen a číslovek
určování rodu a čísla
vyhledávání v textu a třídění, přiřazování
procvičování pádových otázek, určování pádu
pozorování změn při skloňování
seznámení se vzory pro rod střední
vyvození algoritmu určování vzorů
určování, přiřazování, třídění, křížovky
vyvozování správných tvarů
ukázky shody slova a vzoru v jednotlivých pádech
procvičování pravopisu podstatných jmen podle
vzorů
rozšiřování slovní zásoby, volba správných tvarů
tvorba zadaných tvarů (podle pádu a čísla)
přepis do množného čísla
vyvození algoritmu určování životnosti
utvrzování, ověřování

- kartičky se slovy nebo obrázky
- počítače: program Didakta 2
program Pravopis
- pracovní sešit
- přehledy pádových otázek
- přehledy vzorů
- lístečky se slovy
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Slovesa
Tvar: určitý, neurčitý, jednoduchý,
složený, zvratné sloveso
Časování v čase přítomném
Časování v čase budoucím
Časování v čase minulém
Opakování: slovesa

25

rozlišování slovesných tvarů
shrnutí a připomenutí nabytých vědomostí
definování jednoduchých a složených tvarů
definování zvratných sloves
vyhledávání v textu, třídění a přiřazování
užívání osobních zájmen k určení slovesné osoby
užívání časových příslovcí k určení času
tvoření zadaných tvarů
určování osoby, čísla, času
převádění do jiné osoby nebo času
kdy použít: příslovce sem
slovesa jsem, jsi
zájmena se,si
tvoření určitého tvaru od infinitivu
doplňovačky, křížovky

- přehledy osob
- přehledy časování
- počítače: program Didakta 2
- pracovní sešit
- učebnice

Stavba věty
Věta jednoduchá a souvětí
Podmět a přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Přímá a nepřímá řeč
Závěrečné opakování

27

shrnutí vědomostí o větách
spojování vět v souvětí
určování počtu vět v souvětí, vzorce souvětí
vyhledávání spojovacích výrazů
kde se píší čárky v souvětí
definování podmětu a přísudku
doplňování podmětu nebo přísudku
vyhledávání a spojování
seznámení s typy přímé řeči
změna nepřímé řeči na přímou
opakování a procvičování

- přehled koncovek v přísudku
- počítače: program Didakta 2
program Pravopis
- PS
- učebnice
- přehled typů přímé řeči
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ČESKÝ JAZYK / 5. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Opakování
Pravopis 4. ročníku
Vypravování, reprodukce textu

5

zdůvodňování, doplňování, přiřazování, výběr
správné varianty
výstižné vyjadřování, reprodukce podle osnovy

- učebnice ČJ 5. roč. Nová škola
- pracovní sešit Dokážeš psát bez
chyb?
- přehled vyjmenovaných slov
- fotografie z prázdnin, vhodný text

Slovo a jeho stavba, tvoření slov

71

využití znalostí o slově
vyznačování stavby, objasňování významu
obměna předpon a koncovek
zdůvodňování, doplňování, přiřazování
výběr správné varianty
doplňování a obměny předpon a přípon
práce ve dvojicích, křížovky, rébusy
sestavení osnovy, vyprávění
spojování, doplňování, zdůvodňování
procvičování, soutěže
rozšiřování slovní zásoby
automatizace používání algoritmů zdůvodňování
dělení slov na slabiky, skládání, soutěže

- kartičky se slovy rozstříhané na
kořeny, předpony a přípony
- učebnice
- pracovní sešit
- obrázkový příběh
- kartičky s příponami: -ský, -ští
-cký, -čtí
- kartička: algoritmu zdůvodňování
změn hlásek
- přehled: psaní předpon
- kartičky s předložkami: s, z
- počítače: program Pravopis
- řady vyjmenovaných slov

Části slova: kořen, předpona, přípona,
koncovka
Slova příbuzná
Opakování – slovo a jeho stavba
Tvoření slov: příponami a předponami
změny při odvozování
Zdvojené souhlásky na styku předpony a
přípony s kořenem

Vypravování podle obrázků
Přídavná jména odvozená příponou -ský
Opakování - psaní předpon, zdvojené
souhlásky, přípona -ský

Reprodukce textu – osnova
Předpony s-, z-, vz
Předložky s, z
Skupiny: bě – bje, vě – vje, pě , mě – mně
Rozdělení slov na konci řádku
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Opakování - zdvojené souhlásky, předpony
s-, z-, skupiny bě – bje, vě – vje, mě – mně
Pravopis i, í / y, ý po obojetných
souhláskách

oprava chybného textu, zdůvodňování pravopisu
- počítače: program Didakta 2
odvození přídavného jména od jména podstatného
procvičování rizikových dvojic
procvičování na počítači
vhodný výběr sloves
utvrzování ustálených výrazů

Popis pracovního postupu I

Tvarosloví

4

využití již nabytých vědomostí
při určování vycházet z významu slova ve větě
tvoření vět s uvedenými slovními druh
tvoření slov s daným kořenem a slovním druhem
křížovky, doplňovačky
obměna slovních druhů
procvičování pravopisu

- přehled slovních druhů
- pracovní sešit
- počítače: program Pravopis

7

shrnutí a připomenutí nabytých vědomostí
využití ukazovacích zájmen a číslovek
určování rodu a čísla
vyhledávání v textu a třídění, přiřazování
procvičování pádových otázek, určování pádu a
skloňování

- přehledy pádových otázek
- přehledy vzorů
- počítače: program Didakta 2
program Pravopis

25

připomenutí a využití již nabytých vědomostí
vyhledávání v textu, rozšiřování slovní zásoby
rozpoznávání druhů podle zakončení

- přehledy zakončení
- přehledy skloňování
- algoritmus postupu zdůvodňování

Slovní druhy: rozlišení slova ohebná a
neohebná

Popis děje a pracovního postupu II

Podstatná jména
Pád, číslo, rod, skloňování podstatných
jmen

Přídavná jména
O přídavných jménech všeobecně
Koncovky přídavných jmen tvrdých

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

11

Koncovky přídavných jmen měkkých
Přídavná jména přivlastňovací – poznávat
Opakování – přídavná jména

vyhledávání v textu, třídění a přiřazování
používání algoritmu zdůvodňování
utváření vhodných dvojic,
z předložky a pod. jm. vhodné příd. jm.,
porovnávání s příslušným vzorem
procvičování obtížných případů
poznávání, určování rodu a pádu
rozlišení koncovky - ovi, - ovy, (u pod. a př. jm.)
doplňování, zdůvodňování
procvičování na počítači
převádění do konkrétního pádu a čísla,

Popis předmětu

Slovesa

18

- tabulky časování
využití již nabytých vědomostí
- počítače: program Didakta 2
rozlišení typu slovesa
kdy je se předložkou, kdy zvratným zájmenem
program Pravopis
doplňování osobní koncovky
náležitý tvar slovesa být,
převádění do konkrétních časů a osob
používání algoritmu zdůvodňování i/y v přísudku
doplňování koncovky v mn. č. a nim. č.,
rozpoznávání způsobu, převedení do jiného
určování mluvnických kategorií

12

seznámení s druhy zájmen
vyvození pravidel pro přiřazení ke konkrétním
druhům

O slovesech všeobecně
Časování sloves: čas přítomný, budoucí,
minulý
Shoda přísudku s podmětem
Způsob: rozkazovací, podmiňovací
Opakování – slovesa

Zájmena

- pracovní sešit
- počítače: program Pravopis
- oblíbená hračka nebo předmět

Druhy zájmen
Skloňování zájmen osobních

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

- přehled druhů zájmen
- tabulky skloňování osobních zájmen
- počítače: program Pravopis

12

Opakování – zájmena

uvědomění si: vztažná zájmena – spojovací výraz
v souvětí
vyhledávání, zdůvodňování, přiřazování
používání tabulky pro skloňování já, ty, se, my, vy
nácvik pravopis zájmena ona
vyhledávání, přiřazování ke správnému druhu
třídění, práce na počítači, určování pádu
volba správného tvaru
procvičování pravopisu
určování druhu a pádu
nahrazování podstatných jmen osobními zájmeny

Popis osoby (postavy)

Číslovky

8

vyvození pravidel pro přiřazení ke konkrétním
druhům
používání tabulky pro určování druhů
volba správné varianty, vyhledávání v textu
určování skryté číslovky v textu
používání tabulky pro skloňování dva, oba, dvě,
obě, doplňování
vyhledávání, určování, přepis, správný tvar
nácvik: čtení letopočtů, spojení číslovky s pod. jm.

- přehled dělení číslovek
- tabulky skloňování číslovek
- ukázky dopisu osobního, úředního
- dopisní papír, obálka

25

shrnutí a připomenutí nabytých vědomostí
vyhledávání základní skladební dvojice
používání názvosloví: podmět, přísudek
grafické znázorňování stavby věty

- počítače: program Didakta 2
program Pravopis
- podací lístek, složenka

Druhy číslovek
Skloňování číslovek základních
Opakování - číslovky

Dopis – využít znalosti oslovení

Skladba
Určování základních větných členů
Podmět vyjádřený a nevyjádřený
Podmět rozvitý a několikanásobný

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk
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Procvičování podmětu vyjádřeného,
nevyjádřeného a několikanásobného
Přísudek slovesný
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s několikanásobným
podmětem
Věta jednoduchá a souvětí, spojování vět
v souvětí
Přímá a nepřímá řeč

rozvíjení členů základní sklad. dvojice
vnímání slovního druhu u podmětem
doplňování, zdůvodňování
utvrzování pravidel pravopisu
vyhledávání, znázorňování
vyhledávání vět v souvětí, spojení vět do souvětí
tvoření souvětí podle vzorce
vymýšlení věty se zadaným podmětem nebo
přísudkem
procvičování způsobů zápisu přímé řeči
převádění textu do řeči nepřímé a opačně,
doplňování uvozovek a znamének
domýšlení vhodných uvozovacích vět

Tiskopis – poštovní poukázka, podací
lístek a telegram

Závěrečné opakování

5

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

opakování, procvičování

- počítače: program Didakta 2
program Pravopis

14

ČESKÝ JAZYK/ 6. ROČNÍK
Učivo

MLUVNICE
Slovní druhy
Ohebné, neohebné
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Víceznačnost slovních druhů

Podstatná jména
Mluvnické kategorie (rod, pád)
Mluvnické kategorie (vzor, číslo)
Konkrétní X abstraktní
Pomnožná X hromadná X látková
Obecná X vlastní

Čas

11

10

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

výklad
práce s textem – vyhledávaní slovních druhů
opakování kategorií PJ
procvičování na PC programech Pavučinka,
Didakta II
práce s pomocnou tabulkou - skloňování zájmen
samostatná práce v pracovních sešitech
přiřazovaná karet ( mnohonásobná slovnědruhová
platnost)

Učebnice FRAUS, pracovní listy, PC
program Pavučinka, Didakta

výklad
samostatná práce (ten, ta, to) – společná kontrola
práce s interaktivní tabulí
práce ve dvojicích – rozlišování konkrétních a
abstraktních PJ
procvičování pravopisu

Učebnice FRAUS, pracovní listy,
interaktivní tabule, pastelky

15

Velká písmena

4

Tvarosloví PJ
Kategorie rodu
Kategorie vzoru
Odlišnosti ve skloňování
Souhrnné procvičování

18

Pravidla českého pravopisu

Přídavná jména
Kategorie příd. jmen
Druhy přídavných jmen, koncovky i/y
Aplikace
Tvoření PřJ
Stupňování
Skloňování PřJ měkkých, tvrdých,
přivlastňovacích
Jmenné tvary
Opakování

3

14
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výklad
společná práce s mapou, kalendářem(jména osob,
jména měst), názvy zeměpisné (hory, nížiny,
moře, kontinenty, obyvatelé měst, států)
práce s pracovním sešitem
procvičování na PC

Učebnice FRAUS, mapa, pomocná
tabulka s přehledem pravopisných
nejčastějších jevů, vlastní pracovní
listy, kalendář

Výklad
Procvičování
samostatná práce s tabulkou
procvičování na PC programu „Pravopis“

Přehledy, Učebnice FRAUS, Mapa,
pomocná tabulka, vlastní pracovní
listy, PC programy (Pravopis,
Pavučinka)

výklad
práce s PČP - abecední řazení
samostatná práce

Pravidla českého pravopisu, SPN
učebnice FRAUS pro 6. ročník
pracovní sešit FRAUS pro 6. ročník
kartičky s hesly, vlastní pracovní list

výklad
procvičování druhů přídavných jmen
samotná práce v pracovním sešitě
procvičování na PC programech
skupinová práce s kartičkami
práce s učebnicí - nepravidelné tvary PřJ
práce s tabulkou, mapa s pádovými otázkami
práce ve dvojicích
samostatná práce v pracovních sešitech – společná
kontrola

Učebnice a pracovní sešit FRAUS pro
6.ročník, PC programy (Pavučinka,
Pravopis, Didakta I)
pracovní kartičky
pracovní listy vlastní výroby
přehledy a tabulky
pracovní sešit Tobiáš

16

kontrola
opakování – společná práce s učebnicí, pracovními
listy
Zájmena
Slovní druh
Skloňování já
Skloňování se, procvičování
Zájmeno můj, svůj

9

Číslovky
Slovní druh, druhy
Pravopis číslovek

6

Slovesa
Jako slovní druh
Osoba, číslo
Čas, způsob
Procvičování

10
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výklad
vyhledávání v tabulce
práce s tabulkou
procvičování v pracovní listě
práce s interaktivní tabulí – druhy zájmen

Učebnice FRAUS PRO 6. ROČNÍK,
pracovní listy vlastní výroby,
interaktivní tabule

výklad
vyhledávání v tabulce
práce s tabulkou
procvičování v pracovní listě

Učebnice FRAUS PRO 6. ROČNÍK,
pracovní listy vlastní výroby

výklad
práce s textem – vyhledávání sloves
procvičování na PC – mluvnické kategorie
práce s časovou přímkou – přiřazovat slovesa
v minulosti, přítomnosti, budoucnosti
samostatná práce v pracovních listech

Učebnice FRAUS pro 6. ročník, časová
přímka, pracovní listy Tobiáš, vlastní
pracovní listy

17

Slovník spisovné češtiny

3

Základní skladební dvojice
Přísudek
Podmět
Druhy podmětu
Určování základní skladební dvojice
Pravopis i/y ve shodě Po s Př

7

Zvuková podoba slova
Hlásky
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka věty

5

Rozvrstvení jazyka
Jazykověda

3

výklad
práce s PČP - abecední řazení
samostatná práce
soutěž

Učebnice FRAUS pro 6. ročník,
Slovník spisovné češtiny pro školu a
veřejnost, Academia, pomocná karta s
abecedou

výklad
práce s tabulkou s pravopisnými pravidly
samostatná práce v pracovním listě
procvičování na PC Didakta

Učebnice FRAUS PRO 6. ROČNÍK,
pracovní listy vlastní výroby, PC
programy Didakta, Pravopis

jazykolamy
výslovnost
práce s textem - společná četba, nácvik intonace,
melodie

jazykolamy, PC program Pavučinka,
Čítanka pro dyslektiky, Učebnice
FRAUS pro 6. ročník

výklad
práce s mapou
poslech MP3 nahrávek
práce s textem – hledání odlišností v nářečích

Mapa ČR, Učebnice FRAUS pro 6.
ročník, MP3 ukázky z internetu

5
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18

SLOH A KOMUNIKACE
Administrativní styl
Přihláška (předtištěný formulář)
Tiskopisy ( složenka, doporučený
dopis)
Vzkaz
Inzerát (práce s inzertní rubrikou,
vlastní inzerát)
Zpráva X oznámení
Dopis osobní X úřední
Popis
Popis budovy
Popis místnosti
Popis osoby
Pracovního postupu

11

17

Výtah X výpisky

3

Vypravování

5
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výklad
práce s tiskopisy
samostatná práce s textem, vyplňování pracovního
listu
řízený pohovor se žáky
práce ve skupinách – zpráva, oznámení
projektové učení - dopis
samostatné zpracování jednotlivých slohových
úkolů na dané téma
výklad
procvičování jazykových prostředků
práce s obrázkem – rozvoj slovní zásoby, orientace
v prostoru
samostatná práce v pracovním sešitě
společná tvorba osnovy
práce s textem – časová posloupnost textu
samostatné zpracování jednotlivých slohových úkolů
na dané téma
výklad
samostatná práce s textem
společná práce s textem
práce s interaktivní tabulí
výklad
práce s textem – slovesa, časové příslovce
společná práce s časovou osou
samostatná práce v pracovním sešitě
práce s interaktivní tabulí
dramatizace
samostatné zpracování jednotlivých slohových

Učebnice FRAUS, pracovní listy,
noviny, formuláře (podací lístek,
složenka), denní tisk, regionální tisk
(městský týdeník, atp.), učebnice a
pracovní list FRAUS, vlastní pracovní
list

učebnice FRAUS pro 6. ročník,
interaktivní tabule, populárně naučné
časopisy, noviny, vlastní pracovní listy,
fotografie pokoje z internetu.

učebnice a pracovní sešit FRAUS pro
6. ročník, vlastní texty z novin a
časopisů, vlastní pracovní listy

19

úkolů na dané téma
diskuse
projektové učení

LITERATURA

36

Úvod do literatury

1

Mýty a báje
- egyptské mýty
- mýty starověkého Řecka

4
7

Tristan a Izolda

1

Z českých hradů a zámků

1

Česká literatura 19. století
- Božena Němcová
- K. J. Erben

1
3
1

Na cestě

2

Dobrodružná literatura

3

KMJS – Olympijská abeceda

1

Ve světě zvířat

4

Maléry a patálie

3

Úsměvy a šibalství

2

Čtení s porozuměním

2
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výklad
samostatná práce s textem
společná četba s následným rozborem textu
četba ukázek ve školní knihovně
samostatné zpracování obsahu ukázek do sešitu
filmové ukázky
ukázky na CD
prezentace PowerPoint
recitace básní
řízený rozhovor s žákem
beseda v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár
nad Sázavou- knihovnická lekce

Čítanka pro 6. Roč. SPN
E. Petiška – Příběhy, na které svítilo
Slunce, Staré řecké báje a pověsti
CO-JAK-PROČ Starověký Egypt
vlastní pracovní listy
dramatické ukázky Kytice (internet)
kniha Babička
Krásné slovo nezanikne - v 6. ročníku
(MP3 nahrávky)
atlas, mapa světa
materiály KMJS

20

ČESKÝ JAZYK/ 7. ROČNÍK
Učivo

MLUVNICE
Opakovaní pravopisu i/y uprostřed
slova
Po hláskách měkkých, tvrdých a
obojetných (vyjmenovaná slova)
Vyjmenovaná slova
Aplikace v pravopisných cvičeních

Opakování kategorií podstatných
jmen
Určení rodu - střední, ženský
Určení rodu – mužský - určení
životnosti, neživotnosti
Kategorie čísla (jednotné, množné) a
pádu
Kategorie vzoru – rodu středního,
ženského, mužského
Aplikace pravopisu podle vzorů PJ

Čas

6

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

výklad
tvorba „taháku“ na vyjmenovaná slova
práce ve dvojicích s kartami, které upozorňují na
dvojice slov např. vír – výr
společné opakování – hra
procvičování
samostatná práce s pracovním sešitem a učebnicí,
pracovními listy
společná kontrola, vysvětlení

Učebnice a pracovní sešit FRAUS,
Pravopisná cvičení pro větší školáky
„Styblík“, vlastní pracovní listy

výklad
samostatné práce s pracovními listy a pracovním
sešitem
práce ve skupině –rod M,Ž,S
společná práce – hra s kartičkami

Učebnice a pracovní sešit FRAUS,
Pravopisná cvičení pro větší školáky
„Styblík“, vlastní pracovní listy,
kartičky s PJ

10
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21

Význam slova
Slova jednoznačná
Slova mnohoznačná
Synonyma, homonyma, antonyma
Citově zabarvená slova

7

Přídavná jména
Určování slovního druhu PřJ
Druhy příd. jmen (tvrdá, měkká,
přivlastňovací)
Vzory PřJ a aplikace i/y v koncovkách
Stupňování PřJ, tvoření PřJ příponami

8

Zájmena
Opakování učiva z 6. třídy (určování
Slovního druhu, druhy zájmen,
Skloňování zájmen, pravopis zájmen)

4

Slovesa
Co jsou slovesa a jejich určení
Mluvnické kategorie sloves (osoba,
číslo, čas, způsob)

5
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výklad
samostatné práce s pracovními listy a pracovním
sešitem
práce ve skupině – synonymické řady, práce se
slovníkem
společná práce – hra s kartičkami
řízený rozhovor s žáky

Učebnice a pracovní sešit FRAUS,
Učebnice pro 7. ročník SPN, vlastní
pracovní list, obrázky věcí, pomocné
karty, Synonymický slovník – Pala,
K et Všianský, J.

výklad
samostatná práce s pracovním listem, pracovním
sešitem
skupinová práce s interaktivní tabulí – stupňování
PřJ
práce ve dvojicích – tvorba PřJ
procvičování na PC

Učebnice Fraus, Pracovní sešit Tobiáš,
volné pracovní listy (samovýroba),
počítačové programy Didakta II,
Pravopis, interaktivní tabule

výklad
práce s textem – hledání zájmen, skloňování
samostatná práce s pracovním sešitem, pracovními
listy
společné opakování

Učebnice Fraus, Pracovní sešit Tobiáš,
volné pracovní listy (samovýroba),
počítačové programy Didakta II,
Pravopis, interaktivní tabule

výklad
procvičování na PC programech
společné opakování

Učebnice Fraus, Pracovní sešit Tobiáš,
volné pracovní listy (samovýroba),
počítačové programy Didakta II,
Pravopis, interaktivní tabule

22

Podmět a přísudek (pravopis)
1. pád-pád podmětu
Základní skladební dvojice
Aplikace i/y v koncovkách příčestí
minulého (rod mužský–životný,
neživotný, rod ženský a střední)

10

Skladba
Základní skladební dvojice
Podmět – holý, rozvitý,
několikanásobný
Přísudek – holý rozvitý,
několikanásobný
Věty podle postoje mluvčího ke
skutečnosti
Věta jednočlenná, věta dvojčlenná,
Větný ekvivalent
Podmět nevyjádřený, vyjádřený
Přísudek – holý, několikanásobný,
rozvitý
Shoda Po s Př
Rozvíjející větné členy (naznačení
základního učiva)
Vedlejší věty ( naznačení učiva)

11
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výklad
procvičování na PC programech
společné opakování
společná práce – výroba „taháku“ na pádové
otázky
procvičování – hra s kartičkami

výklad
samostatná práce s pracovním sešitem, pracovními
listy
procvičování na PC programech
společné opakování pravopisu
řízený rozhovor s žáky – postoj mluvčího ke
skutečnosti
procvičování – hra s kartičkami
výklad
společné opakování – podmět
procvičování na PC
skupinové procvičování pravopisu – hra
s kartičkami
výroba „taháku“ na větné členy

Učebnice Fraus, Pracovní sešit Tobiáš,
volné pracovní listy (samovýroba),
počítačové programy Didakta II,
Pravopis, interaktivní tabule, „tahák“
na pádové otázky

Učebnice a pracovní sešit Fraus,
pracovní sešit Tobiáš, vlastní pracovní
listy, PC program Didakta II, vlastní
pracovní listy

23

Pravopis s, z, vz

2

Pravopis velkých písmen
Geografické názvy
Názvy měst, městských čtvrtí, ulic
Hvězdářské názvy
Názvy institucí, organizací
Vlastní jména

9

SLOH A KOMUNIKACE
Práce s textem
Porozumění textu
Administrativní styl
Přihláška
Žádost
Úřední zpráva, úřední oznámení
Složenka, podací lístek
Životopis

6

9
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výklad
společná výroba „taháku“
procvičování na PC
samostatná práce žáků

Pomocná karta, pravopisná cvičení
SPN, výukové programy Pravopis

výklad
společná práce s mapou, kalendářem, telefonním
seznamem (jména osob, jména měst), názvy
zeměpisné (hory, nížiny, moře, kontinenty,
obyvatelé měst, států)
práce s pracovním sešitem
procvičování na PC

Učebnice a pracovní sešit FRAUS pro
7. ročník, cvičebnice Tobiáš, vlastní
pracovní listy, staré atlasy a mapy,
výukové programy Pravopis, Škola za
školou

výklad
práce s textem
společná práce – vyplňování tiskopisů
práce s interaktivní tabulí
skupinová práce – oznámení, zpráva
řízený rozhovor s žákem

Vlastní pracovní list, internet,
interaktivní tabule, pracovní texty
(samovýroba), nástěnné obrazy,
učebnice a pracovní sešit FRAUS pro
7. ročník
dostupné tiskopisy ( složenka,
doporučenka, přihláška)
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Popis
Popis pracovního postupu
(opakování z 6. třídy)
Popis předmětu
Popis uměleckého díla - obrazu

Výtah X Výpisky

Vypravování

9

5

7
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výklad
procvičování jazykových prostředků
práce s obrázkem – rozvoj slovní zásoby,
orientace v prostoru
samostatná práce v pracovním sešitě
společná tvorba osnovy – interaktivní tabule
práce s textem – časová posloupnost textu

Pracovní texty (samovýroba), nástěnné
obrazy, učebnice a pracovní sešit
FRAUS
Interaktivní tabule

výklad
samostatná práce s textem
společná práce s textem – časopis Příroda
práce s interaktivní tabulí
práce s učebnicí dějepisu, přírodopisu

Učebnice a pracovní sešit FRAUS,
vlastní texty z novin a časopisů,
internet, interaktivní tabule, časopis
Příroda

výklad
práce s textem – slovesa, časové příslovce
skupinová práce – rozvoj slovní zásoby
práce s interaktivní tabulí
práce s internetem
společná práce s časovou osou
samostatná práce v pracovním sešitě
samostatná práce - komiks

Učebnice a pracovní sešit FRAUS pro
7. ročník, vlastní pracovní listy, časová
přímka, interaktivní tabule, obrázky,
komiks, pastelky, fixy

25

LITERATURA

36

Knihovnické lekce KMJS

2

Evropské legendy

3

Židovské legendy

6

Regionální pověsti

10

Dobrodružná literatura - Nikdy se
nevzdávej
Jak jsem potkal lidi
S úsměvem jde všechno líp

12

Devatero pohádek

3
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výklad
samostatná práce s textem
společná četba s následným rozborem textu
četba ukázek ve školní knihovně
samostatné zpracování obsahu ukázek do sešitu
filmové ukázky
ukázky na CD
prezentace PowerPoint
recitace básní
řízený rozhovor s žákem
beseda v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár
nad Sázavou- knihovnická lekce, regionální
pověsti
vycházka – za pověstmi Žďáru

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár
nad Sázavou
Čítanka pro 7. ročník, videoarchiv ČT,
vlastní pracovní list
U vyhaslých milířů – Vladimír Šacha,
materiály KMJS
Kniha Devatero pohádek od Karla
Čapka, pracovní listy, film Lotrando a
Zubejda
Krásné slovo nezanikne pro 7. ročník,
MP3 nahrávky

26

ČESKÝ JAZYK / 8. ROČNÍK
Učivo

Čas

MLUVNICE
Opakování učiva 7. ročníku: pravopisné
jevy a jazykové rozbory
Obohacování slovní zásoby
Tvarosloví: skloňování obecných jmen
přejatých, tvoření nových slov, slovesný
vid
Synonyma, antonyma a slova citově
zabarvená
Pravopis: i/y v koncovkách, předpony
s-, z-, v-, z-, a předložky s/se, z/ze,
skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
Skladba:
Základní větné členy: podmět a
přísudek
Rozvíjející větné členy: přívlastek,
příslovečné určení, předmět
Věta jednoduchá a souvětí
Počet vět v souvětí
Věty hlavní a vedlejší
Grafické znázornění souvětí
Čárky v souvětí
Pravopis: příčestí minulé
Jazykové rozbory
Spojky a zájmena
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Strategie
(metody a formy práce)
vysvětlení nové látky
frontální procvičování cvičení v učebnici
skupinové, samostatné procvičování cvičení
v pracovním sešitě, ve vlastních připravených
materiálech a materiálech stažených na uvedených
internetových stránkách s následnou společnou
kontrolou
skupinová a individualizovaná výuka
práce s textem
rozhovor
práce s interaktivní tabulí
práce s internetem
výukové programy v počítačové učebně
obvykle jednou týdně pravopisné cvičení
s následnou společnou a pak samostatnou
písemnou opravou do školního sešitu
ústní zkoušení jazykových rozborů u tabule

Pomůcky

Učebnice (Krausová a kol.: Český
jazyk 8 pro základní školy a víceletá
gymnázia. Fraus 2005.)
Pracovní sešit k učebnici
Vstupní písemná práce
Vlastní pracovní listy
1.čtvrtletní písemná práce
Pololetní písemná práce
3.čtvrtletní písemná práce
Závěrečná písemná práce
Výukové programy na PC
Různá cvičení na interaktivní tabuli
V. Styblík:Cvičení z pravopisu pro
větší školáky.SPN.1998.str.160
P. Dolejší: Základní pravopisné jevy
a pravopisná pravidla s podrobným
výkladem českého pravopisu. Pavel
Dolejší. 2005. str. 163.
V Hartmanová: Jazykové rozbory.
FIN. 1994. str. 200
Materiál dostupný na internetových
stránkách (www.sborovna.cz,
www.rvp.cz)

27

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
I. Olbracht: Biblické příběhy
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Deklarace nezávislosti
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Saaverda: Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha
Moliere: Lakomec
K. H. Mácha: Máj
Ch. Dickens: Oliver Twist
Petr Bezruč
F. Šrámek
Napoleonova kariéra – rozbor
upraveného textu
Zdeněk Svěrák: Kolja
W. Groom: Forrest Gump
I. Kraus: Na schovávanou
Z. Jirotka: Saturnin
J. Werich
J. Voskovec – J. Werich
R. Lewis
J. nesvadba
Grafická podoba básně
Tvorba vlastní básně

32
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společná četba s následným rozborem textu:
(vyčlenění klíčových informací a postav, vyjádření
informací vlastními slovy, formulování otázek
k textu)
rozhovor: formulace myšlenek, obhajoba názorů)
diskuse: výměna názorů, řešení problémů
projektové učení
samostatné zpracování obsahu ukázek do sešitu
filmové ukázky
ukázky na CD
prezentace PowerPoint
recitace básní
vlastní tvorba básní
četba ukázek ve školní knihovně
beseda v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár
nad Sázavou- knihovnická lekce o českých
autorech po roce 1989
ústní zkoušení obsahu ukázek, které byly za
domácí úkol
čtení novin, časopisů a orientace v nich

Výňatek textu Deklarace nezávislosti
Čítanka pro 8. Ročník
Úvod do studia literatury, Fortuna

28

SLOH A KOMUNIKACE
Vypravování
Výtah
Výpisky
Charakteristika
Výklad
Opakování: Popis předmětu
Líčení
Úvaha

30
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společná četba s následným rozborem textu:
(vyčlenění klíčových informací a postav, vyjádření
informací vlastními slovy, formulování otázek
k textu)
rozhovor: formulace myšlenek, obhajoba názorů)
diskuse: výměna názorů, řešení problémů
projektové učení
samostatné zpracování obsahu ukázek do sešitu
filmové ukázky
ukázky na CD
prezentace PowerPoint
recitace básní
vlastní tvorba básní
četba ukázek ve školní knihovně
beseda v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár
nad Sázavou- knihovnická lekce o českých
autorech po roce 1989
ústní zkoušení obsahu ukázek, které byly za
domácí úkol
čtení novin, časopisů a orientace v nich

Učebnice (Krausová a kol.: Český
jazyk 8 pro základní školy a víceletá
gymnázia. Fraus 2005.)
Pracovní sešit k učebnici
Učebnice do dějepisu ( Dě pro 8.
roč.)
Vlastní pracovní listy
Materiál dostupný na internetových
stránkách (www.sborovna.cz,
www.rvp.cz)
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ČESKÝ JAZYK / 9. ROČNÍK
Učivo
MLUVNICE
Opakování pravopisných jevů
Opakování jazykových rozborů
Slovní zásoba a význam slova
Slovo a sousloví
Význam slov
Rozvoj slovní zásoby
Synonyma, homonyma a antonyma
Odborné názvy, slova domácí ,
mezinárodní
Nauka o tvoření slov
Stavba slova
Tvarosloví
Slovní druhy
Podstatná jména- pravopis, mluvnické
kategorie, konkrétní a abstraktní,
pomnožná, hromadná a látková
Přídavná jména – druhy, stupňování,
mluvnické významy, pravopis
Zájmena – druhy, zájmeno já
Číslovky – druhy, pravidla při psaní
tečky
Slovesa – mluvnické kategorie
Slovesa a jejich mluvnické významy
Příslovce

Čas
113

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Vlastní materiály
Materiál dostupný na internetových
stránkách (www.sborovna.cz,
vysvětlení nové látky
www.rvp.cz)
frontální procvičování cvičení v učebnici
V. Styblík:Cvičení z pravopisu pro
skupinové, samostatné procvičování cvičení
větší školáky.SPN.1998.str.160
v pracovním sešitě, ve vlastních připravených
Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
materiálech a materiálech stažených na uvedených
ročník základní školy. Fraus. 2006.
internetových stránkách s následnou společnou
str.136
kontrolou
Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
skupinová a individualizovaná výuka
ročník pracovní sešit. Fraus. 2006. str.
práce s textem
68
rozhovor
Interaktivní tabule
práce s interaktivní tabulí
P. Dolejší: Základní pravopisné jevy a
práce s internetem
pravopisná pravidla s podrobným
výukové programy v počítačové učebně
výkladem českého pravopisu. Pavel
obvykle jednou týdně pravopisné cvičení
Dolejší. 2005. str. 163.
s následnou společnou a pak samostatnou písemnou
V Hartmanová: Jazykové rozbory.
opravou do školního sešitu
FIN. 1994. str. 200
ústní zkoušení jazykových rozborů u tabule
Z. Topil: Český jazyk s Tobiášem Skladba, věta jednoduchá. TOBIÁŠ.
1996. STR. 63
Z. Topil: Český jazyk s Tobiášem souvětí. TOBIÁŠ. 1998. STR. 71
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Předložky a spojky
Skladba
Věty podle postoje mluvčího
Věty dvojčlenné a jednočlenné
Věta jednoduchá a souvětí
Větné členy:
Podmět
Přísudek
Přívlastek
Předmět
Příslovečné určení
Věta hlavní a vedlejší
Grafické znázornění souvětí
Souvětí souřadné a podřadné
Druhy vedlejších vět
Pravopis: příčestí minulé ve větách
Jazykové rozbory
Opakování

Specializovaný vzdělávací program / Český jazyk

Vlastní materiály
Materiál dostupný na internetových
stránkách (www.sborovna.cz,
vysvětlení nové látky
www.rvp.cz)
frontální procvičování cvičení v učebnici
V. Styblík:Cvičení z pravopisu pro
větší školáky.SPN.1998.str.160
skupinové, samostatné procvičování cvičení
v pracovním sešitě, ve vlastních připravených
Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
materiálech a materiálech stažených na uvedených ročník základní školy. Fraus. 2006.
internetových stránkách s následnou společnou
str.136
Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
kontrolou
skupinová a individualizovaná výuka
ročník pracovní sešit. Fraus. 2006. str.
práce s textem
68
rozhovor
Interaktivní tabule
práce s interaktivní tabulí
P. Dolejší: Základní pravopisné jevy a
práce s internetem
pravopisná pravidla s podrobným
výukové programy v počítačové učebně
výkladem českého pravopisu. Pavel
obvykle jednou týdně pravopisné cvičení
Dolejší. 2005. str. 163.
s následnou společnou a pak samostatnou písemnou V Hartmanová: Jazykové rozbory.
opravou do školního sešitu
FIN. 1994. str. 200
ústní zkoušení jazykových rozborů u tabule
Z. Topil: Český jazyk s Tobiášem Skladba, věta jednoduchá. TOBIÁŠ.
1996. STR. 63
Z. Topil: Český jazyk s Tobiášem souvětí. TOBIÁŠ. 1998. STR. 71
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LITERATURA
J. Brdečka: Pít či nepít?
K. Čapek: Čintamani a ptáci, Básník,
Muž, který se nelíbil
B. Hrabal, P. Kohout, B. Brecht
I. Vyskočil
Osvobozené divadlo:
Voskovec a Werich
Semafor: J. Suchý a J. Šlitr
Písňové texty:
Divadlo Járy Cimrmana
K. Kryl
F. Gellner, J. Wolker, V. Nezval
E. Hemingway, O. Pavel, W. Borchert
J. Seifert, V. Hrabě, J. Kainar
K. Čapek
Čeští autoři po r. 1989:
M. Viewegh, P. Švabach, H. Pawlowská
M.Urban, P. Hůlková, S. Monyová
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prohlubování a upevňování návyků správného čtení
společná četba s následným rozborem textu:
(vyčlenění klíčových informací a postav, vyjádření
informací vlastními slovy, formulování otázek
k textu)
rozhovor: formulace myšlenek, obhajoba názorů)
diskuse: výměna názorů, řešení problémů
samostatné zpracování obsahu ukázek do sešitu
filmové ukázky
ukázky na CD
prezentace PowerPoint
recitace básní
vlastní tvorba básní
četba ukázek ve školní knihovně
beseda v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár nad
Sázavou- knihovnická lekce o českých autorech po
roce 1989
ústní zkoušení obsahu ukázek, které byly za domácí
úkol
projektové učení

J. Soukal: Čítanka pro 9. ročník
základní školy. SPN.
Interaktivní tabule
K. Čapek: Povídky z první kapsy
B. Trnková: Krásné slovo nezanikne.
Poslechové ukázky pro literární
výchovu v 9. ročníku. BIANKA.
1999. CD 1 – CD3.
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SLOH A KOMUNIKACE
Vypravování
Výtah
Popis,
Líčení
Charakteristika
Vypravování
Úvaha
Proslov
Dopis
Životopis
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vysvětlení látky: připomenutí pravidel při psaní
slohových útvarů
frontální procvičování těchto pravidel v učebnici,
pracovním sešitě
skupinové, samostatné procvičování cvičení
v pracovním sešitě, ve vlastních připravených
materiálech a materiálech stažených na uvedených
internetových stránkách s následnou společnou
kontrolou
skupinová a individualizovaná výuka
práce s textem
rozhovor
práce s interaktivní tabulí
práce s internetem
výuka dramatem
samostatné zpracování jednotlivých slohových
úkolů na dané téma
diskuse
projektové učení

Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
ročník základní školy. Fraus. 2006.
str.136
Z. Krausová: Český jazyk pro 9.
ročník pracovní sešit. Fraus. 2006. str.
68
Prezentace Powerpoint
Interaktivní tabule
Materiál dostupný na internetových
stránkách (www.sborovna.cz,
www.rvp.cz)
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