
ČESKÝ JAZYK - 6. ročník
učivo základní pojmy

Jazyk a jazková výchova - Obecná poučení o jazyce spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí, jazykové příručky

Nauka o tvoření slov stavba slova, rozbor stavby slova, rozbor slovotvorný, příbuzná slova

Hláskosloví skupiny souhlásek, výslovnost, pravopis

Slovní druhy podstatná jm. (mluvnické kategorie, pravopis, druhy - konkrétní, abstraktní, obecná, vlastní, pomnožná, hromadná, látková)

přídavná jména - druhy, skloňování, stupňování, pravopis

zájmena - druhy, skloňování, pravopis; číslovky - druhy, skloňování, pravopis (dva, oba)

slovesa - mluvnické kategorie, slovesný způsob; shoda přísudku s podmětem

Skladba základí větné členy, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá, souvětí 

Skladba základí větné členy, rozvíjející větné členy, věta jednoduchá, souvětí 
Komunikační a slohová výchova 

Vypravování přímá a nepřímá řeč, spisovný a nespisovný jazyk , jednoduchá osnova 

Jak se učit reprodukce textu (učíme se vybírat nejdůležitější informace z textu)

Popis hlavní znaky, popis osoby, vnější a vnitřní popis, popis pracovního postupu

Dopis osobní, úřední, krátké textové zprávy

Oznámení, pozvánka, zpráva, tiskopisy 

Literární výchova 

Lidová slovesnost hádanky, říkadla, písničky, rozpočitávadla, pranostiky, rčení; hlasité čtení, čtení s porozuměním textu

Pohádka (klasická, autorská), reprodukce pohádky, B. Němcová, K. J. Erben, J. Werich, pohádka ve verších, Andersen

Pověsti- hlavní znaky, druhy, pověsti z různých regionů, tajuplné příběhy, tajemno a nadpřirozené bytosti 

Bajky - hlavní znaky, pointa, alegorie, přirovnání (Ezop, La Fontaine, Krylov, Olbracht, Kippling

Báje a mýty - antické a jiné 

Balady - K. J. Erben

Literatura s dětským hrdinou

Teorie literatury Literární druhy a žánry

ČESKÝ JAZYK - 7. ročník
učivo základní pojmy

Jazyk a jazyková výchova - Tvarosloví Slovní druhy 1 - 5, osobní vlastní jména, zeměpisná jména, tvary některých podstatných jmen označujících části lidského a zvířecího těla , psaní víceslovních vlastních názvů, jmenné tvary přídavných jmen, slovesný rod, slovesný vid; příslovce - tvoření, stupňování, spřežky 

Skladba stavba větná - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, základní a rozvíjející VĆ (podmět, přísudek; předmět, přívlastek, příslovečné určení), tvoření vět 

Nauka o slově Význam slov - slovo, věcný význam, sousloví, rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy;Slovní zásoba a tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování, zkratky a zkratková slova 

Slohová a komunikační výchova - slohové útvary Vypravování, popis, popis pracovního postupu, umělecký popis (líčení), popis osoby a charakteristika, životopis souvislý, strukturovaný

Literární výchova - Základní dělení literatury literární druhy  a žánry

Antická literatura Bïble, divadlo

Nejstarší literární památky Konstantin a Metoděj

Nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave 
Kroniky a legendy Kosmova kronika, Kronika tř. Dalimila

Literatura doby husitské Mistr Jan Hus

Humanismus a renesance Václav Hájek z Libočan, Mikuláš Dačický z Heslova, Jan Amos Komenský, vynález knihtisku, Bible kralická 

Baroko Adam Michna z Otradovic, Lidová a pololidová tvorba 

Klasicismus Moliére, Jean de La Fontaine, Carlo Goldoni, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Ecyklopedisté

ČESKÝ JAZYK - 8. ročník
učivo základní pojmy

Jazyk a jazyková výchova - Nauka o slově Slovní zásoba a tvoření slov, Obohacování slovní zásoby

Tvarosloví slovní druhy 1 - 5; skloňování obecných jmen přejatých; latinského a řeckého původu, velká písmena

slovesná třída a vzor

neohebné slovní druhy - 6 - spřežky, stupňování; 7, 8, 9, 10

Skladba druhy vět podle funkce, VJ, VD, VE, zápor, ZVČ, RVČ, vedlejší věty; několikanásobné VČ a významové poměry, VČ v přístavkovém vztahu

Tvoření vět souvětí souřadné, podřadné, psaní čárek v souvětí 

Slohová a komunikační výchova Charakteristika, výklad, úvaha, přihláška, objednávka, pozvánka, žádost 

Literární výchova 
Teorie literatury Literární druhy a žánry

Národní obrození Jungmann, Dobrovský, Palacký, Čelakovský

Romantismus Mácha, Erben, Tyl; Goethe, Hugo, Scott, Puškin



Bachův absolutismus Havlíček, Němcová

Májovci, Ruchovci, Lumírovci Hálek, Světlá, Arbes, Neruda, Čech, Sládek, Vrchlický, Jirásek

Realismus Rais, A. a V. Mrštíkovi; Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoj, Dostojevský 

Dekadence prokletí básníci - Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Wilde, Karásek ze Lvovic,,E. A. Poe

ČESKÝ JAZYK - 9. ročník
učivo základní pojmy

Jazyk a jazyková komunikace - Národní jazyk slovanské jazyky 

Vývoj češtiny vývojové etapy, archaismus, historismus, neologismus

Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost

Nauka o slově tvoření slov, stavba slova, slovotvorný rozbor slova 

Význam slova slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy

Tvarosloví přechodníky

Skladba doplněk, VV doplňková, výrazy, které nejsou VČ, zvláštnosti výstavby vět, valenční syntax (základy), stavba textová

Hlavní zásady českého slovosledu činitel významový, mluvnický, zvukový
Slohová a komunikační výchova - Slohotvorní činitelé mluvené a psané texty

Slohové útvary úvaha, životopis souvislý, strukturovaný, objednávka, inzerát, publicistické útvary - komentář, fejeton, reportáž, rozhovor, opakování - vypravování, popis, charakteristika, umělecký popis, výtah,výklad, žádost

Literární výchova - Literatura přelomu 19. a 20. století Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Verlaine, Oscar Wilde

Začátek 20. století Světová avantgarda, Česká moderna, Generace buřičů 

1. světová válka E. M. Remarque, E. Hemingway, R. Rolland, F. Šrámek, J. Hašek

Meziválečná literatura Poezie - J. Wolker, V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl; próza - V. Vančura, I. Olbracht, K. Poláček, E. Bass, J. Čapek, K. Čapek

2. světová válka J. Seifert, F. Hrubín, J. Fučík, Ch. Franková, E. M. Remarque, E. Hemingway

Divadlo Osvobozené divadlo, Divadlo F. E. Buriana, divadla malých forem 

Novodobá česká literatura B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Viewegh, R. John, J. R. R. Tolkien, G. Durell ...

ČJ8 pokračování
Literární výchova 
Teorie literatury Literární druhy a žánry
Národní obrození Jungmann, Dobrovský, Palacký, Čelakovský
Romantismus Mácha, Erben, Tyl; Goethe, Hugo, Scott, Puškin
Bachův absolutismus Havlíček, Němcová
Májovci, Ruchovci, Lumírovci Hálek, Světlá, Arbes, Neruda, Čech, Sládek, Vrchlický, Jirásek



Realismus Rais, A. a V. Mrštíkovi; Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoj, Dostojevský 
Dekadence prokletí básníci - Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Wilde, Karásek ze Lvovic,,E. A. Poe


