
Český jazyk pro střední školy 

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Popis činnosti (Žák...)

1. Jazykověda 1 Jazykověda, norma a kodifikace ovládá orientaci v jazykovědných termínech a příručkách

2 Dělení jazyků dokáže zařadit jazyka do jednotlivých rodin a větví

3 Národní jazyk a jeho útvary umí rozeznat jednotlivé útvary jazyka

4 Nářečí a obecná čeština rozpozná nářečí a obecnou češtinu

5 Historický vývoj českého jazyka orientuje se ve vývoji našeho jazyka

2. Zvuková stránka jazyka 1 Soustava českých hlásek, transkripce zná český hláskový systém a transkripci

2 Zvuková stranka slova umí správně určit slovní přízvuk 

3 Zvuková stránka věty, ortoepie umí rozeznat hlavní a vedlejší přízvuk

3. Lexikologie 1 Slovo a jeho význam dokáže vysvětlit význam slova a zařadit ho

2 Vrstvy slovní zásoby zná jednotlivé vrstvy slovní zásoby a dokáže je nalézt v textu

3 Slova mnohoznačná, jednoznačná je schopen definovat slova mnohoznačná a jednoznačná a uvést příklad

4 Změny slovní zásoby dokáže uvést a definovat změny ve slovní zásobě našeho jazyka

4. Slovotvorba 1 Struktura slova dokáže udělat morfematický rozbor slova

2 Odvozování slov umí určit typ tvoření daného slova a umí odvodit slovo

3 Skládání slov umí vytvořit slovo skládáním

4 Zkracování slov a zkratková slova chápe význam frekventovaných zkratek a umí rozpoznat zkratková slova

5 Obohacování slovní zásoby umí vyjmenovat další způsoby obohacování slovní zásoby

5. Pravopis 1 Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech umí správně doplnit i/y ve vyjmenovaných slovech

2 Psaní i/y v příčestí minulém dokáže správně doplnit i/y ve shodě přísudku s podmětem

3 Psaní i/y v koncovkách pods.a příd. jmen umí správně napsat i/y v koncovkách pods.a příd. jmen

4 Psaní předložek a předpon s, z, vz dokáže správně napsat předložky a předpony s/z, vz

5 Psaní velkých písmen zná pravidla psaní velkých písmen a umí je správně použít

6 Psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně je schopen správně napsat skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně

7 Psaní zdvojených souhlásek a ú/ů rozpozná slova se zdvojenou souhláskou a umí správně napsat ú/ů

8 Interpunkce zná pravidla interpunkce a umí je správně použít

9 Pravopis přejatých slov, psaní spřežek orientuje se v pravopise přejatých slov a spřežek

6. Tvarosloví 1 Slovní druhy umí správně určit slovní druhy

2 Podstatná jména dokáže najít podst. jméno a určit jeho mluvnické kategorie

3 Přídavná jména dokáže najít příd.jméno a určit jeho mluvnické kategorie

4 Zájmena umí určit zájmeno a jeho druh

5 Číslovky rozpozná číslovku a její druh

6 Slovesa je schopen určit typ slovesa a jeho mluvnické kategorie

7 Příslovce, předložky umí určit druh příslovce a předložky

8 Spojky, částice, citoslovce umí správně určit spojky, částice a citoslovce

7. Skladba 1 Věta jednoduchá, souvětí umí definovat a analyzovat větu jednoduchou a souvětí

2 Větné členy dokáže správně určit větné členy

3 Věta hlavní, věta vedlejší (druhy) je schopen určit větu hlavní, větu vedlejší a druh věty vedlejší

4 Valence orientuje se v problematice valence

5 Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby je schopen najít a pojmenovat  zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 

8. Stylistika 1 Funkční styly zná druhy funkčních stylů a je schopen zařadit daný text k funkčnímu stylu

2 Slohové postupy rozpozná daný slohový postup v textu a umí ho definovat

3 Slohové útvary je schopen určit slohový útvar a také ho definovat

9. Pojmy 1 Slohová terminologie orientuje se v terminologii slohu

2 Jazykovědná terminologie orientuje se v jazykovědné terminologii

Pro žáky středních škol jsme si připravili speciální kurz českého jazyka zaměřené na procvičování mluvnice a stylistiky. Kurz metodicky připravuje nejen na zvládnutí průběžné látky ale také 

státní maturity.


