
Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova
Ročník: 6.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

- samostatně pracuje se základními jazykovými 
příručkami

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

- ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické

- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy

- užívá základní principy skladby, uvědomuje si vztah 
mezi základními větnými členy

- vhodně užívá přímou řeč

Učivo je zaměřeno na rozvoj 
komunikačních kompetencí a
kultivaci jazykových dovedností.

Obecné poučení o jazyce 
(jazykové příručky)

Zvuková stránka jazyka (spisovná 
a nespisovná výslovnost)

Pravopis (lexikální a 
morfologický) 

Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Skladba (základní větné členy)
Pravopis (shoda přísudku 
s podmětem)

Přímá řeč

OSV – rozvoj schopností 
poznávat

Cizí jazyky – výslovnost cizích
slov
Z - Evropa



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - literární výchova
Ročník: 6.
Výstup Učivo Průřezová témata,

mezipředmětové 
vztahy, projekty, 
kurzy

Poznámky

- zná základní literární pojmy
- rozlišuje prózu a poezii
- pozná bajku
- seznámí se s historií svého a jiných států
- umí odlišit fantazii od reality

- pozná rozdíl mezi pohádkou lidovou a 
autorskou

- rozpozná realitu od fantazie
- chápe význam lidské soudržnosti 
- respektuje a toleruje práva druhých
- reprodukuje přečtený text
- jednoduše popisuje literární dílo 
- interpretuje smysl díla vlastními slovy
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení 
- pozná lyriku od epiky
- rozumí stavbě veršů,
- pozná dialog, monolog
- dokáže vytvořit vlastní jednoduchý 
  komiks

lidová slovesnost
bajky

báje, mýty, eposy

pověsti
pohádky lidové a autorské

dobrodružné příběhy

humoristická literatura

lyrika, 
lyricko-epické žánry

drama
komiksy

D. znalosti základů
      počátků lit. tvorby

D. antika, počátky světa
     českého státu

Lidová slovesnost

Př. ekologie

Vv - ilustrace

Hv - lidová slovesnost,
         písně



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova
Ročník: 6.

Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

- osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, 
zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
- dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč
- dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity

- umí rozlišit pojmy zpráva a oznámení, zvládá jejich 
praktické využití

- umí nalézt podstatu věci, vyhledává klíčová slova a 
hlavní myšlenky textu

- vhodně stylizuje a formuluje text, rozlišuje druhy 
dopisů

- komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných 
komunikačních situacích

Vypravování

Zpráva, oznámení

Výpisky, hlavní myšlenky textu

Dopis

Dialog a monolog v životě 

MDV – interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality

INF – zpráva, oznámení, dopis




