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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-01 

Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, 
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními 
zdroji 
 

Indikátory 1. žák po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z 
názorů pisatele textu 

2. žák si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti,  

u získaného údaje hledá další pramen pro ověření 

Ilustrativní úloha 

 

„Školáci mají tisíce informací z internetu, knížek jsou plné regály, ale co číst? Mám možná mylnou 
a bláhovou představu, nestydím se za ni – přečte-li někdo zkrácenou verzi, bude mít třeba chuť přečíst 
neupravenou verzi… Žijeme rychle, ne nebezpečně, pohodlně; knížku nic nenahradí, kdo nečte, 
okrádá se o možnost pěstovat fantazii a bez fantazie nastupuje nuda, otupělost a hlupství.“  

(názor V. Duška z článku Mušketýři či Bídníci na pár stránkách, deník Metro) 

 

Které z následujících tvrzení je nejblíže názoru autora?  

Školákům chybějí informace z internetu. 

Kdo nečte, nepěstuje fantazii. 

Číst je nuda. 

Školáci by neměli číst zkrácené verze knížek. 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-01.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-02 
Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera 
v hovoru 

Indikátory 1. žák odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů 

2. žák najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které naznačují, co 
chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje 

Ilustrativní úloha 

 

Do tabulky vepiš čísla vět podle toho, zda věta svou informaci podává jako fakt, nebo zda je 
informace podávána jako názor autora nebo postavy: 

Jinan dvoulaločný (Gingo biloba) 

(1) V celé Asii se jinan vysazuje v okolí buddhistických chrámů. 

(2) V Číně je jinan považován za svatý strom.  

(3) Je to nahosemenná rostlina. 

(4) Šištice na samčí rostlině připomínají nejspíše chlupatou housenku nebo jehnědu. 

(5) V prvním velkém čínském atlase léčivých rostlin napsaném před 5000 lety uvedl císař Shen-nung 

tento postřeh: 

(6)„Tento strom ti spolehlivě vyléčí srdce, zbaví plíce těžkosti a povzbudí paměť.“  

(7) Čínští lékaři používali jinan též na omrzliny, otoky a astma.  

(podle internetu) 

 

Fakt  

Názor  

 

   

  
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-02.1 

ČJL-9-1-02.2  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-03 

Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 
postoj 

Indikátory 1. žák najde výrazný prostředek manipulace v textu 
2. žák rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 

 3. žák zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům manipulátora) 

Ilustrativní úloha 

 

V kterém místě textu projevil autor tohoto sdělení, že se sám přiklání k jednomu z možných záměrů 
s městským parkem? 

Park zůstane parkem 

Pondělní jednání občanského sdružení Ochrana památek přineslo novou naději všem občanům 
Dolních Břežan. Bylo věnováno palčivému problému modernizace městského parku. Vedení města 
navrhlo totiž řešení skupiny architektů kolem Jana Nováka. Studii, která likviduje charakteristický 
romantický ráz parku a počítá s jeho otevřením pro bruslaře a cyklisty, členové sdružení v diskusi 
odsoudili. Svůj postoj vyjádřili také podepsáním dopisu radě města.  

 

Varianta s pomocí učitele – učitel nabídne několik tvrzení o autorových záměrech:   

Jaké manipulace se autor textu dopouští? 

A) Naznačuje, že vedení města v jeho záměru nikdo z občanů nepodporuje. 

B) Obviňuje vedení města, že se s občany o modernizaci parku nebaví. 

C) Připomíná občanům, že starosta nedbá o slíbený rozvoj cyklostezek. 

D) Upozorňuje, že vedení města chce likvidovat stromy v parku. 

E) Sdružení Ochrana památek zastupuje zájem všech občanů města. 
 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-04 
Žák se dorozumívá kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  

Indikátory 1. žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je 
vhodnějším 

2. žák rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit spisovně 

3. žák změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se stylově 
neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, 
když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních 

 

Ilustrativní úloha 

 
1. Nahraď slova nevhodná pro „Návod k používání mikrovlnné trouby“: 
 
TEKUTINY, NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.  
Mohou se v mikrovlnce přehřát za bod varu, a vůbec nenaskáčou bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou 
náhle vycáknout z nádoby. Abyste tomu předešli, dělejte to takto: 
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a strčte do ní 
čajovou lžičku. 
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli ležet a pak ji před opatrným vyndáním nádoby z mikrovlnné trouby 
ještě zamíchejte. 
 
2. Připrav si a prones  
a) krátké uvítání hostů z Rady města na školní oslavě 

 

b) krátké poděkování: 
Byl jsi pověřen tím, abys promluvil o trenérovi vašeho týmu na oslavě jeho 50. narozenin a poděkoval 
mu za vše, co pro váš tým dělá. Oslavy se zúčastní členové ostatních týmů, ředitelka školy a vedení 
města. 
 

 

 
Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-04.1 
ČJL-9-1-04.2 
ČJL-9-1-04.3 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-05 

Žák odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
 

Indikátory 1. žák vybere z nabízených možností text, který je pro danou komunikační situaci 
nejvhodnější 

2. žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy spisovnými 

3. žák nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr výrazy 
vhodnějšími 

 

 

Ilustrativní úloha 

 

1. Tvůj spolužák písemně žádá třídního učitele o uvolnění z výuky, protože se chce zúčastnit turnaje 
v ledním hokeji. Který z následujících textů je nejvhodnější? 

 

A. Pane Novák, prosím, pusťte mě ze školy příští středu, jedu s klukama na turnaj, hrajeme 
o zlato. Díky. Petr Malina 

B. Pane učiteli, prosím o uvolnění z vyučování. Příští středu bojujeme o zlato, rád bych hrál. 
Děkuji. Petr Malina. 

C. Pane učiteli, prosím, o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým postoupil do finále, které se 
koná příští středu. Rád bych se turnaje zúčastnil. Děkuji. Petr Malina 

D. Pane učitel, prosím o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým hraje finálový zápas, který se 
uskuteční příští středu. Vzhledem k tomu, že jsem členem týmu, rád bych se turnaje zúčastnil. 
Díky Vám. Petr Malina 

 

2. Rozhodni, které výrazy v úvodu k novinovému článku jsou příliš citově zabarvené, a porovnej, jak 
by se vyznění změnilo, kdybys je nahradil výrazy spisovnými: 

Emotikony v našem psaní 

Objevily se zčistajasna. Symboly, které se obvykle ksichtí, někdy pomrkávají, mají i smutný kukuč. Do 
esemesky je vrazí náctiletí i dospělí, vysvětlují jimi smysl přátelských vztahů v kyberprostoru, prosakují 
i do obchodní korespondence. Kterou cestou se všudypřítomní smajlíci rozběhnou dál? 

(Podle MFD) 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-05.1  

ČJL-9-1-05.2  

ČJL-9-1-05.3  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-06 
Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

Indikátory 1. žák zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, zda 
vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova 
zřetelně vyslovoval 

2. žák po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení 
pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by 
ostatní měli podle něho věnovat pozornost 

3. žák pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je 
vhodné mluvit na veřejnosti  

Ilustrativní úloha 

 

A. Připrav si krátký projev (mluvní cvičení) na téma, kterému dobře rozumíš. Po skončení sám 
zhodnoť, co se ti podařilo a co by se příště dalo zlepšit. 

B. Promysli, co by mohlo druhé zaujmout na tvém koníčku, a představ ho spolužákům. Mluv souvisle 
a  spisovně. 

C. Uveď, na co si sám musíš dávat pozor, když máš promluvit před jinými posluchači, než jsou tvoji 
kamarádi. 

 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-06.1 Nezadáváme žákům úkol promluvit bez přípravy. 

ČJL-9-1-06.2  

ČJL-9-1-06.3  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-07 
Žák se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

Indikátory 1. žák formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 

2. žák se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené diskuse 

Ilustrativní úloha 

 

Přečti si úryvek napsaný podle knihy Hobit. Převeď do dialogu část, ve které hobit Bilbo hovoří 
s uvězněným náčelníkem trpaslíků Thorinem. Vlož do dialogu všechno, co si museli říct, aby mohl 
Bilbo níže popsaný vzkaz vyřídit. 

 

Thorin byl tak zmořený, že se ani nevztekal na svou smůlu, ba dokonce začal uvažovat, že králi poví 
všechno o svém pokladu, když vtom najednou uslyšel Bilbův hlásek u klíčové dírky. Sotva věřil 
vlastním uším. Přišel ke dveřím a dlouho si šeptal s hobitem na druhé straně… A tak mohl hobit Bilbo 
vyřídit Thorinův vzkaz ostatním trpaslíkům. Pověděl jim, že náčelník Thorin je rovněž nablízku ve 
vězení a že nikdo z nich nemá králi prozrazovat účel jejich cesty, dokud jim k tomu Thorin nedá pokyn. 
Thorin totiž nechtěl králi slíbit podíl na pokladu, dokud nepomine všechna naděje na záchranu... 

 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-07.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-08 
Žák využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

Indikátory 1. žák vyhledá v krátkém textu klíčová slova  

2. žák posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 

3. žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

4. žák vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní 
informaci z nabízených možností  

Ilustrativní úloha 

1. Vypiš z níže uvedeného textu alespoň tři klíčová slova.  

 Co vlastně pijí ryby? 

Tekutiny potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. Proč? Příčinou je tzv. osmotický zákon. Princip je 
následující: Tělesné tekutiny ryb žijících ve slané vodě obsahují mnohem méně soli než mořská voda, 
která je obklopuje. Z tohoto důvodu je kůží těchto ryb neustále vylučováno určité množství tekutiny. 
Toto množství musí ryby pitím neustále doplňovat. 

Podle časopisu Claudia č. 28 z 11. 7. 2006 

2. Vyplývá, nebo nevyplývá obsah uvedené věty z textu?  

Mořská voda obsahuje daleko víc soli, než tekutiny v těle ryb, které v ní žijí. 

 

3. Přečti si výše uvedený text a odpověz na otázku: Proč musí mořské ryby na rozdíl od 
sladkovodních doplňovat tekutinu? 

 

4. Které z následujících vět nejvíce vystihují hlavní sdělení výchozího textu?  

(A) Ryby vůbec nemusí pít.  

(B) Všechny ryby si doplňují množství soli v těle. 

(C) Pít potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. 

(D) Co ryby pijí, se nedá kvůli osmotickému zákonu zjistit. 

(E) Na kůži ryb se neustále usazuje vrstvička soli. 

(F) Osmotický zákon způsobuje, že ryby vylučují kůží vodu. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-08.1  

ČJL-9-1-08.2  

ČJL-9-1-08.3 

ČJL-9-1-08.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-09 
Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

Indikátory 1. žák uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či dějová 
posloupnost  

2. žák vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo 
pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. Délku textu 
přizpůsobí potřebě svého sdělení. 

 

Ilustrativní úloha 

 

Děje v následujících větách nenavazují tak, jak jdou řádky za sebou.  

Seřaď řádky (očísluj je) tak, aby na sebe děje navazovaly. 

 

------ Toho roku jsem dostala k Vánocům lyže. 

------ Tatínek proto s námi jel na týden do Krkonoš. 

------ Můj bratr Pavel už uměl lyžovat, ale já se teprve začínala učit. 

------ Pak následovala během týdne celé řada dalších pádů. 

------ Chtěla jsem se zachránit a honem jsem se chytila tatínka kolem krku. 

------ Měla jsem z dárku velikou radost. 

------ Ubytovali jsme se a hned vyrazili na stráň. 

------ Sotva mi tatínek poprvé připevnil lyže na boty, začaly se mi rozjíždět nohy. 

------ Oba dva jsme ztratili rovnováhu a svalili se do sněhu. 

------ Když jsme v neděli odjížděli domů, měla jsem skvělý pocit, že už umím celkem  

     dobře lyžovat. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-09.1  

Upraveno podle učebnice ČJ pro 6. r., Fraus 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-1-10 
Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

Indikátory 1. žák najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) 
a navrhne vhodnou úpravu 

2. žák rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, 
a navrhuje úpravu 

3. žák před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí 
příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů 

4. žák rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného, 
publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího 

5. žák vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký záměr má 
vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v 
textu 

Ilustrativní úloha 

 

1. Najdi v textu chybnou formulaci a navrhni vhodnější způsob vyjádření: 

Vydra se přizpůsobila životu ve vodě složením její potravy. Požírá vodní hmyz, raky, ryby, žáby, plazy, 
ptáky a savce. Stačí jí každodenní úlovek k zajištění výborného zdravotního stavu od půl kila do 0,9 kg.  
Celoživotní strategie vyder je i v dospělém věku založena na schopnosti si velmi intenzivně hrát. Je to 
obrovský evoluční dar, protože hra výrazně usnadňuje učení a vede k rychlejšímu získání znalostí 
nutných pro úspěšnou existenci.  

2. Doplň následující začátky textu dalšími několika větami tak, abys pokračoval v  naznačeném stylu: 

Vážený pane řediteli, omluvte prosím mou dceru… 

K typickým projevům sviště patří vydávání akustických signálů. Zvukem umějí svišti vyjádřit bolest, 
hrozbu, strach i vztek... 

O víkendu se v Dolní Lhotě konal již šestý ročník populární soutěže… 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-1-10.1 

ČJL-9-1-10.5 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-01 
Žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

Indikátory 1. žák umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova 

Ilustrativní úloha 

Rozhodněte, na kterém řádku je v hranatých závorkách správně přepsána výslovnost 

věty. 

Díval se oknem na nejjasnější hvězdu na noční obloze. 

 

a) [ ďíval se voknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí vobloze ] 

b) [ ďíval se oknem na nejasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] 

c) [ ďíval se oknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-01.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-02 
Žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazérech 

Indikátory 1. žák pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 

2. žák k danému slovu doplní slova odvozená 

3. žák vytvoří slova složená o rozliší je od slov odvozených 

4. žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 

5. žák vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním 

6. žák prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu 
přeneseného pojmenování  

7. žák ovládá zásady tvoření slov 

Ilustrativní úloha 

1. Podtrhni slova příbuzná se slovem voda: 
vodní, vodivý, vodnický, závod, podvodník, vodárna, vodička 

 
2. Pomocí vhodných předpon obměňuj sloveso volat.  Všímej si, jak se mění jeho význam: 

Seď, tebe jsem _volal. Učitel dnes  _volal Petra. Výbor oddílu po zápase trenéra  _volal z funkce. 

Nemohl to unést, proto _volal kamaráda. 

3.  V textu podtrhni slova složená: 

V dějepise jsme se dozvěděli, že rodokmeny některých panovnických rodů mohou být sáhodlouhé. 

4. Vyjádři slovem složeným, jak říkáme: 

místu, kde se vyrábí pivo:   ……………………….. 

vyučovacímu předmětu, který se zabývá státy i světadíly:  ………………… 

chytání ryb: ……………………  

5. Nahraď vyznačená cizí slova slovy českými se shodným či podobným významem: 

Součást českého jazyka tvoří gramatika.     ……………. Ve volném čase hraji fotbal.       ……………… Mám 
čas maximálně dvě hodiny.   ……………… Půjdeme do centra města.     ………………….. 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-02.2 
ČJL-9-2-02.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-03 
Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Indikátory 1. žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Ilustrativní úloha 

 

Předložky s a z 
Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele 
k výslovnosti. 
 
1. Se 7. pádem 
Se 7. pádem se pojí předložka s (se). Např. s bratrem, s přítelem, s matkou, s prací, se psem, s nimi… 
 
2. S 2. pádem 
S 2. pádem se pojí předložka  z (ze). Té je možno využít ve spojení s 2. pádem vždy. Např. (jíst) z talíře, 
(vyjít) z domu, (vstát) ze židle, z postele, (sebrat) z podlahy… 
                                                                                                       (Pravidla českého pravopisu) 
 

1. Rozhodni, kam doplníš předložku s (se) a kam předložku z (ze): 
Vzlétnout … letiště, rozejít se … přítelem, vrátit se … hor, radovat se …. nimi, odejít … kina. 
 

2. Rozhodni, zda je následující zápis předložek bezchybný: 
 
Večeřel jsem se sestrou v restauraci. Když jsme po večeři vyšli ze dveří na ulici, rozloučila se se mnou a 
ještě mi pak zamávala s okna auta. 
 
se sestrou … ano/ne 
ze dveří … ano/ne 
se mnou … ano/ne 
s okna … ano/ne 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-04 
Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

Indikátory 1. žák přiřadí slovo ke slovnímu druhu 

2. žák určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova 

3. žák užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova jsou 
uvedena v č. j. v 1. p.) 

4. žák zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo může mít 
ve větě různou slovnědruhovou platnost) 
 

Ilustrativní úloha 

1. Slova uvedená v závorce doplň do věty ve správném tvaru. 
Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruka). Týká se to pouze mne a mých (dvě kamarádka). Pánev se 

(tři vejce) stála na kraji stolu. 

2. Ve větě Ona má pravdu. je slovo má: 
1) zájmeno 
2) sloveso 
3) příslovce 

 
        Ve větě Máme pro vás překvapení. je slovo překvapení: 

a) podstatné jméno 
b) přídavné jméno 
c) sloveso 

 

3. Ve které větě/větách je slovo kolem neohebným slovním druhem? 

a)  Chlubil se novým kolem.  

b)  Projel kolem mne. 

c)  Všude kolem se černal hustý les. 

4.  Na kterém řádku jsou uvedena pouze slova ohebná? 

a) věšet, věrně, stojan, haf 

b) peče, maže, dobře, špatně 

c) tento, oheň, hoch, lhát 

d) zdalipak, klid, bouře, svůj 
 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-04.1 
ČJL-9-2-04.3 
ČJL-9-2-04.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-05 
Žák využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 

Indikátory 1. žák využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném 

Ilustrativní úloha 

 

1. Vysvětli spolužákovi některý z úkolů, které má rozhodčí ve sportu nebo hře, kterou znáš. Potom 
toto vysvětlení zapiš spisovně tak, aby mohlo být otištěno v klubovém časopise pro nováčky v tomto 
sportu. 

2. Vyprávěj spolužákům o tom, co jsi prožil o prázdninách, seznam je s filmem, který jsi viděl nebo 
s knihou, kterou jsi četl. Užij spisovný jazyk. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-05.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-06 
Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě i v souvětí 

Indikátory 1. žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 
2. žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně 

doplní interpunkční znaménko nebo spojku 
3. žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí doplněný větný 

člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, 
způsobu) 

4. žák vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere 
k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno 

Ilustrativní úloha 

1. Urči vyznačené větné členy, nezapomeň na druh příslovečného určení a typ přívlastku: 

A) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. 
B) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. 
C) Závody v plavání se konají v sobotu. 
D) V Liberci uspořádali pro děti základních škol závody v lehké atletice. 

 
2. Doplň neúplné věty dalším slovem tak, aby s tučně vytištěným tvořilo několikanásobný větný člen. 

Připoj je spojovacím výrazem, který vyjádří významový poměr uvedený v závorce. 

a) Dnes navštívím bratra……………………………… (slučovací) 

b) Zápas nevyhrála Slavie………………………. (odporovací) 

c) Zlobí se na tebe nejen trenér………………… (stupňovací) 

3. Vyberte vzorec, který znázorňuje dané souvětí:  

Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! 

a) 1VV, 2VH, 3VV 

b) 1VH, 2VH, 3VV 

c) 1VH, 2VV, 3VH 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-06.1 
ČJL-9-2-06.2 
ČJL-9-2-06.3 
ČJL-9-2-06.4 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-07 
Žák v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

Indikátory 1. žák píše bez pravopisných chyb  
Ilustrativní úloha 

 

Doplň neúplná slova a své rozhodnutí odůvodni. 

Na stěně v_sí v_řezávané hodiny s pozlacen_m_ ručičkam_, které jsem zdědil po dědečkov_ a které 

odb_její čas zcela přesně. 

Pově_ m_, na co m_slíš. 

O _elikonocích bychom rádi opět l_žoval_ v _lpských zimních střediscích. 

S tímto úkolem (mě/mně)………… musíš pomoci. 

Petrov_ se nejv_ce l_b_l_ Čapkov_ moderní pohádky. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-07.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 2. Jazyková výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-2-08 
Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

Indikátory 1. žák v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: spisovný 
jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.) 

2. žák nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 

3. žák posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků různých 
útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném 
projevu apod. 
 

 

Ilustrativní úloha 

 

Převeď následující rozhovor do spisovného jazyka a poté obě podoby srovnej. Která z nich je podle 
tvého názoru vhodnější? Svoje rozhodnutí odůvodni. 

MATES: Buchty tvarohový! Dej mi! Tůdletu vod rohu! (hrábne do pekáče, urve ji) 

PLAJZNERKA: Deš od toho! Já už si s tebou nevím rady! Copak se to hltá takhle polosyrový? 

MATES: Dyž já se neudržím, jak vidím buchty... 

PLAJZNERKA: To vim! Ale práce ti smrdí. Koukej nasekat dříví! 

MATES: (seká, polínko padá): Ztracená práce! Vono to skáče jako živý! 

PLAJZNERKA: Mrťafo! Máš volšový ruce! Jako bys nebyl muskej! Taky že ne!  

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-2-08.2  

 
Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-01 
Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

Indikátory 1. žák jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného příběhu, 
řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se 
proplétají – odliší vedlejší děj od hlavního 

2. žák v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a kde je 
vyjádřen pohled nebo názor postavy 

3. žák rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou formou 
nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití termínů) 

4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, filmového, 
divadelního) 

 

Ilustrativní úloha 
 

Promysli a vysvětli, jak se ti v předloženém textu líbí výběr postav nebo prostředí, v němž se příběh 
odehrává. Najdi místa, která se liší od běžného dorozumívání. 

To v krčmě bylo rybářské, 

kde matrózů je dům, 

tam ze všech krajů sedali –  

od Golfu k ostrovům –  

a prášili a bafčili 

a pili džin a rum. 

 

O moři lhali ohnivém, 

kde bez pomoci jsou,  

o zemi lhali pod nebem  

a hvězdách nad hlavou –  

kdo chtějí rum a pijí líh,  

jak promluví, tak lžou. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-01.2 

ČJL-9-3-01.3 

Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-02 
Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

Indikátory 1. žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od 
neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace 

Ilustrativní úloha 

 

Z kterých míst v textu poznáš, že vypráví zkušený vypravěč? Své rozhodnutí odůvodni. 

 

Protože jsem já hříšný už mnoho let nebyl na žádném kázání, šel jsem poslouchat. Přidal jsem se ze 
skromnosti k malému a tichému hloučku; po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom 
školství, i přešel jsem k velikému zástupu, kde na kazatelničce poskakoval starší pán v cylindru, házel 
rukama tak, že jsem se bál, že přeletí přes zábradlíčko. Dalšímu zástupu kázala starší dáma; nejsem 
nijak proti ženské emancipaci, ale ženský hlas, víte, člověk to zkrátka nemůže poslouchat; a přece jen 
ženská je pro veřejnost od přírody handicapována svým orgánem (myslím hlasovým)... 

 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-02.1 
Karel Čapek: Anglické listy 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-03 
Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 

Indikátory 1. žák sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu líbilo či 
nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč  

Ilustrativní úloha 

 

 Vyjádři své dojmy z četby některého literárního díla a řekni, proč se ti líbilo, či nelíbilo. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-03.1 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-04 
Žák tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

Indikátory 1. žák vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým tématem 
a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, 
svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu 

Ilustrativní úloha 

 

To v krčmě bylo rybářské, 

kde matrózů je dům, 

tam ze všech krajů sedali –  

od Golfu k ostrovům –  

a prášili a bafčili 

a pili džin a rum. 

 

O moři lhali ohnivém, 

kde bez pomoci jsou,  

o zemi lhali pod nebem  

a hvězdách nad hlavou –  

kdo chtějí rum a pijí líh,  

jak promluví, tak lžou. 

  

Přečetli jsme společně a prodiskutovali Baladu o krčmě rybářské od Rudyarda Kiplinga. Vzpomeň si na 
některou situaci ze života nebo z četby či filmu, která má podobně chmurný obsah a náladu.  

Vyjádři v několika větách, co se přihodilo, použij taková slova, která mohou u tvého čtenáře vyvolat 

stejnou náladu. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-04.1  

Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-05 
Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

Indikátory 1. žák posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a proč 

Ilustrativní úloha 

Promyslete a vysvětlete, jak se vám v předloženém textu líbí výběr postav nebo místo, kde se 
příběh odehrává. 

Asi dvě hodiny po sirénách dorazili jednorožci. Byli jen čtyři, z toho tři mladí. Nesli se hrdě za svým 
učitelem a zvědavě pomrkávali po okolí. Jeden Hance připadal povědomý. 

P'ujibo, to musí být P'ujibo, zajásala v duchu, že si vzpomněla na jeho jméno, a usmála se na něj. 

I já tě zdravím, uslyšela jeho hlas ve své hlavě. Potěšilo ji, že zareagoval a všiml si jí. No vida, jak je svět 
malý, pomyslela si. 

Draci přiletěli až před soumrakem. Přivítali se na dvoře s vedením školy a dřív, než mohly děti přijít blíž 
a prohlédnout si je, zmizeli směrem k útesům nad řekou. Hanka jen spočítala, že je jich sedm. 

Následující den jim profesorka Ferinová rozdala rudé pásky na ruku. 

„Aby bylo jasné, že jste přiděleni jako služba doprovázející draky.“ (…) 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-05.1 
Ilka Pacovská: Ostrov zasvěcení 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-06 
Žák rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele  

Indikátory 1. žák uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika 
příklady, nejlépe z vlastní četby. 

2. žák navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text 

3. žák odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 

4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, filmu, 
divadelního kusu) 

Ilustrativní úloha 

 

1. Vysvětli, čím se liší povídka od bajky, v čem jsou si podobné, a ukaž to na některé povídce a  
bajce, které znáš. 

2. Vysvětli, v čem je rozdíl a v čem podobnost mezi těmito dvěma texty: 

Sbohem galánečko 

Sbohem galánečko 

já už musím jíti 

Kyselé vínečko 

podalas mně k pití 

Sbohem galánečko 

rozlučme sa v pánu 

Kyselé vínečko 

podalas mně v džbánu 

 

KRÁL: Tak dost. Podívejte se, já mám zakletou dceru. 

BYSTROZRAKÝ: Tohle chcete rýmovat? 

KRÁL: Co? Rýmovat? A sakra, já zapomněl. 

VŠEVĚD: Co jsi říkal? 

KRÁL: Říkal jsem, mám zakletou dceru. 

VŠEVĚD: No, a dál? 

KRÁL (tiše k Bystrozrakému): Honem, poraď! 

BYSTROZRAKÝ: Dceru, dceru, to je taky slovo! Co s tím? 

JASOŇ: Já bych věděl… 

BYSTROZRAKÝ: Já taky, ale to nemůžeme použít. 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-06.1 
ČJL-9-3-06.2 
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-07 
Žák uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře 

Indikátory 1. žák posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo romantický, spíše 
starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke zjištění přidá jako 
příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné období jeho 
působení (určí půlstoletí) 

Ilustrativní úloha 

 

Uveď, v které době byl podle tvého názoru text napsán. Převažuje podání realistické, nebo 
romantické? Své rozhodnutí dolož příklady z textu. 

 „Zpočátku jsme opravdu byli několikráte přepadeni a šlo do tuha, ale že nás bylo dosti, přes čtyřicet, 
a že jsme se nedali, měli jsme pak pokoj od všeliké chasy loupežnické. Mnoho nám také pověst 
prospěla, nebo až i tu si vypravovali o českých husitech, jací jsou to bojovníci, zrovna s ďáblem 
spřažení.“ 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-07.1  

Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa 
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-08 
Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Indikátory 1. žák uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární četbu, 
případně proč přijímá obojí 

Ilustrativní úloha 

 

Vyber si filmové zpracování knihy, kterou jsi četl, na film se podívej a napiš, v čem se ti více líbil film a v 

čem knížka. 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-08.1  
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Vzdělávací obor Český jazyk a literatura 

Ročník 9. 

Tematický okruh 3. Literární výchova 

Očekávaný 
výstup RVP ZV 

ČJL-9-3-09 
Žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

Indikátory 1. žák uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, v nichž 
může najít určitý typ informace 

2. žák odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy profesionální, od 
těch, které jsou zřetelně osobní 

3. žák vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném pojmu 

Ilustrativní úloha 

 

Vypiš z předložené encyklopedie (např. Slovník české literatury po r. 1945, Slovník českých 

spisovatelů) základní údaje o určitém autorovi a jeho díle. 

Na základě prostudovaného materiálu vytvoř encyklopedické heslo o některém autorovi (podle 

vlastního výběru): 

…….. se narodil v roce ……. a zemřel v roce …….. Vystudoval ………… a stal se ……….. Celý život se zajímal 

o …………. Jeho nejvýznamnější dílo/díla: ………… 

 

Poznámky 
k ilustrativní 
úloze 

ČJL-9-3-09.1  

ČJL-9-3-09.2 

 

 


