Český jazyk pro 6. ročník

rozliší základní slohové útvary

sloh, slohové útvary

sestaví osnovu, dodrží časovou
posloupnost, užívá výstižné jazykové
prostředky

vypravování

dbá na výběr vhodných prostředků při
nácviku popisu

mezipředmětové vztahy

1V3, 1V5,
1V6, 1V10,
1V11

stylizuje dopis a rozvíjí kultivovaný
písmený projev

1V1, 1V2,
1V5, 1V9,
1V10

vyhledá a zpracuje hlavní myšlenky
textu

1V1, 1V3,
1V4, 1V5,
1V10, 1V11

popis: předmětu, jednoduchého pracovního postupu, PČ - pracovní postup; Př6,7 osoby (zvířete)
stavba těla rostlin a živočichů

podá informaci stručně a zřetelně,
přistupuje kriticky k médiím

zpráva a oznámení, mediální sdělení

1V6, 1V7,
1V8

Komunikační a slohová výchova

1V3,
1V11

učivo

1V5, 1V6, 1V7,
1V10, 1V11

okruh

1V5, 1V6, 1V10,
1V11

výstupy

zvládá kultivované vyjadřování v
běžných komunikačních situacích

formy soplečenského styku: telefonování; přivítání,
loučení, přdstavování; omluva, poděkování;
blahopřání, nouzová reakce

dopis

výpisky, výtah

Př; Z; D

2V1, 2V7, 2V8, 1V6

Zvuková stránka jazyka
spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova

spisovná výslovnost a pravopis

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slov, využívá v pravopisu

stavba slova

používá vhodně intonaci, přízvuk,
pauzy, tempo

zvuková stránka věty a slova

rozlišuje slovní druhy
určuje mluvnické kategorie, aplikuje
znalosti při psaní
2V4, 2V6

rozlišuje jména obecná a vlastní
rozlišuje druhy přídavných jmen
aplikuje znalosti o druzích a
mluvnických kategoriích v pravopisu

Jazyková výchova

Tvarosloví

rozpozná druhy zájmen a číslovek

druhy slov

podstatná jména

přídavná jména
druhy zájmen a číslovek

Aj6 - Číslovky násobné
Aj5 - Bud.čas-will,won´t

využívá znalostí o slovesném způsobu

slovesa - slovesné způsoby

2V4, 2V6

Skladba
vyhledává základní větné členy a
zdůvodní shodu

základní větné členy, shoda

Pravopis

ýchova

2V7

rozliší základní části slova
pravopis

Žák samostatně pracuje s PČP, SSČ a s
dalšími slovníky a příručkami

Jazyková výchova

2V7
1V6, 2V8

zvládá pravopis spojený s tvořením
slov

pravopis

Obecné poučení o jazyce

obecné poučení o jazyce
rozlišuje spisovnou a nespisovnou
podobu jazyka

VkO - mat.jazyk

osvojí si základní techniky přednesu,
dramatizace

přednes, dramatizace

souvisle reprodukuje přeečtený text

reprodukce textu

formuluje hlavní mylšlenky a smysl
díla
vyjádří své dojmy a názory
tvoří vlastní texty, výtvarný doprovod,
rozvíjí fantazii hrou

Literární výchova

3V1, 3V3, 3V4

Tvořivé činnosti s literárním textem

formulace hlavních myšlenek

tvorba vlastních textů a výtvarného doprovodu

VV - vlastní náměty, rozvoj
fantazie

3V8

Způsoby interpretace literárních a jiných děl

porovná různá ztvárnění téhož námětu
v různém uměleckém zpracování

způsoby interpretace literárních a jiných děl

Základy literární teorie a historie

, 3V2

dokáže vyhledat námět a téma

námět a téma díla

VV - umělecké směry

3V1, 3V2

charakterizuje a hodnotí postavy

literární hrdina

pomocí dějové osnovy si uvědomí
strukturu díla

kompozice

seznámí se s obrazným pojmenováním
a se základními rysy poezie

jazyk literárního díla (obrazové pojmenování, rým,
rytmus, volný verš)

Hv6 - Vyjadř. prostř. hudby

přiřadí typický literární text k
příslušnému žánru; chrakterizuje
základní druhy a žánry; uvede
nejznámější autory základních žánrů;
posoudí literární text z hlediska
morálního (dobro x zlo); vnímá literaturu
jako paměť lidstva a zdroj poznání a
prožitků

Literární výchova

3V3, 3V6, 3V7

Literární druhy a žánry
žánry lyrické - poezie
žánry epické - pohádka, bajka, báje a mýty, pověsti,
povídky
žánry dramatické - komedie, tragédie, muzikál, opera

Hv 9 - novodobé hudební
žánry

filmová a televizní díla
Literárně výchovné aktivity

3V8, 3V9

čtenářský deník
formou hry rozvíjí tvůrčí fantazii; vede si
čtenářský deník; orientuje se ve školní
knihovně; seznámí se s autory knižních
ilustrací; beseduje o přečteném díle,
zhlédnutém filmu, divadle

Naše škola
Domov, rodina, manželství,
náhradní péče

školní knihovna
ilustrace
kulturní akce

VkO7 - kultura

