
Roční plán práce 2022/2023 

 

Třída: VII.B                 Předmět: Český jazyk 

Vyučující: Lucie Nucová                           Počet hodin týdně: 4 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování učiva 6. ročníku 

Nauka o významu slov 

Mluvený projev 

- objasňuje věcný 

význam slov 

- rozlišuje slova 

jednoznačná a 

mnohoznačná 

- vhodně využívá dříve 

osvojených jazykových 

prostředků pro danou 

komunikační situaci 

Čtenářská 

dílna 

Nauka o významu slov 

Nauka o tvoření slov 

Vypravování 

- rozlišuje synonyma a 

odborné názvy 

Čtenářská 

dílna 

Nauka o tvoření slov 

Tvarosloví 

Vypravování 

Popis výrobku a pracovního postupu 

- rozeznává způsoby 

tvoření slov 

- vytváří skupiny 

příbuzných slov 

- provádí rozbor stavby 

slova 

Čtenářská 

dílna 

Tvarosloví – slovesný rod 

                      Příslovce 

Popis uměleckých děl 

- specifikuje slovesný 

rod 

Čtenářská 

dílna 

Tvarosloví – předložky, spojky, částice, 

citoslovce 

Skladba – věty podle postoje mluvčího 

Popis uměleckých děl 

- třídí slovní druhy 

- ověřuje pravopis 

předložek 

- snaží se při 

komunikaci správně 

využívat vytvořené 

spisovné tvary 

- popisuje umělecké 

dílo, sestavuje popis 

pracovního postupu 

Čtenářská 

dílna 

Skladba – věty dvojčlenné, jednočlenné a 

větné ekvivalenty, základní větné členy, 

rozvíjející větné členy 

Charakteristika  

- odlišuje věty 

jednočlenné od 

dvojčlenných a větných 

ekvivalentů 

Čtenářská 

dílna 

Skladba – rozvíjející větné členy 

Charakteristika 

- provádí rozbor vět na 

větné členy 

- při interpunkci 

využívá znalostí druhů 

přívlastků a větných 

členů 

- vytváří 

charakteristiku 

rodinného příslušníka 

- ve vypravování a 

Čtenářská 

dílna 



charakteristice 

uplatňuje vhodné 

jazykové prostředky 

Skladba – druhy vedlejších vět 

Životopis 

Žádost 

- sestaví životopis a 

žádost 

Čtenářská 

dílna 

Skladba – druhy vedlejších vět 

Pravopis i/y 

Pozvánka 

Výtah 

- třídí věty vedlejší 

v souvětí podřadném 

- hledá a formuluje 

hlavní myšlenky textu a 

zpracuje z něho výpisek 

nebo výtah 

- pořídí jednoduchý 

výtah na základě 

orientace v textu 

- navrhne a vytvoří 

pozvánku 

Čtenářská 

dílna 

Pravopis i/y, velká písmena ve vlastních 

jménech 

Dopis 

- zdůvodňuje psaní 

velkých písmen a 

pravopis i/y 

- vhodně využívá 

získaných poznatků o 

jazyce a stylu 

v písemném projevu i 

tvořivém psaní 

Čtenářská 

dílna 

 


