
Školní vzdělávací program   
  Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Vyučovací předmět: Cvičení z českého jazyka 
 
Cvičení z českého jazyka se vyučuje jako volitelný předmět v 6. ročníku. Zaměřuje se na prohlubování, 
upevňování a procvičování učiva v českém jazyce. Jeho cílem je získávání vědomostí a dovedností, které jsou 
potřebné k osvojení spisovné podoby češtiny. Mělo by žáky vést k vyhledávání informací v různých textech, 
slovnících a příručkách, ke schopnosti vyjádřit svůj názor vhodnými jazykovými prostředky a k prohlubování 
čtenářské gramotnosti. 
 

Klíčové kompetence 

 
 
Kompetence komunikativní 
 

 Rozumí různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů 

 Vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli 

 V různých zdrojích si ověřuje pravdivost informací 

 Při vyjadřování uspořádá informace logicky podle souvislostí 

 Přednese uceleně a srozumitelně své sdělení 
 
Kompetence občanské 
 

 Se skupinou vrstevníků vytváří a formuluje pravidla potřebná pro danou situaci 

 Respektuje, chrání a oceňuje naši historii a tradice 
 

Kompetence pracovní 
 

 Pracuje podle zadání 

 Dokáže zaznamenat svůj pracovní postup 

 Použije různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce 
 
Kompetence k řešení problémů 
 

 Rozpozná příčinu a důsledek a vztah mezi nimi 

 Formuluje předpoklady pro řešení problému 

 Srozumitelně zdůvodňuje a obhajuje svá řešení 
 
Kompetence k učení 
 

 Pozná, kdy je pro učení vhodné spolupracovat 

 Zajímá se o zdroje informací 

 Samostatně zpracovává práce rozsáhlejšího formátu 

 Aktivně využívá různé zdroje informací 

 Získané informace dá do souvislostí a formuluje hlavní myšlenku 
 
Komunikace sociální a personální 
 

 Rozdělí si ve skupině úkoly a přijme svou část i s odpovědností za její plnění 

 Hodnotí práci svého týmu 

 Využívá zpětnou vazbu pro své další jednání a práci



Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Vzdělávací oblast: 

Vyučovací předmět: Cvičení z českého jazyka Ročník: šestý 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Ověření výstupů 

Ovládá pravopisné jevy 
Formuluje nejdůležitější myšlenku textu 
Najde klíčová slova 

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

Formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky, 
myšlenkovou mapu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhy slov 
Tvarosloví  - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 
číslovky, slovesa 
Opakování a procvičování pravopisných jevů 
Základní a rozvíjející větné členy 
Porozumění textu – umělecký, odborný, graf, tabulka, 
obrázek 
Formy práce s různými druhy testových otázek 
Jednoduché komunikační žánry 
Výpisky 
Myšlenková mapa 
Mluvní cvičení 
 

 
OSV – osobnostní rozvoj 
MV – práce s texty, tvorba textů 
práce v týmu 
MV – kritické čtení 
ČJ, INF 
 
 
 

Testy 
Úkoly k textu 
Práce s různými organizéry 
Práce s chybou 
Pravopisná a doplňovací 
cvičení 

 


