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Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
 

Soubor materiálů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základní školy. Obsahuje materiály pro výuku 

mluvnice, literatury a slohu. Většina materiálů je určena k procvičení a opakování, k rozvoji čtenářské 

a informační gramotnosti. Materiály jsou vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na interaktivní 

tabuli, na PC i v papírové podobě. 

 
 
 

1101 Čárka ve větě jednoduché - 
procvičování 

8. ročník procvičování, testování psaní čárky 
ve větě jednoduché 

1102 Tvoření slov v češtině 8. ročník procvičování, testování tvoření slov 
odvozováním, skládáním a 
zkracováním 

1103 Přímá řeč 8. ročník procvičování psaní přímé řeči - 
interpunkce 

1104 Souvětí (pro interaktivní tabuli) 8. a 9. ročník opakování pojmů a postupů při 
rozboru souvětí (SS a SP, věta 
vložená), procvičování 

1105 Významové poměry mezi 
složkami několikanásobného 
větného členu 

8. a 9. ročník opakování a upevnění základních 
pojmů, procvičení na konkrétních 
příkladech 

1106 Výklad a přednáška 8. a9. ročník na základě práce s textem výkladu a 
přednášky porovnat oba slohové 
útvary (shody a rozdíly) 

1107 Práce s jazykovými příručkami 9. ročník praktické úkoly pro práci se 
základními jazykovými příručkami 

1108 Čárka ve větě jednoduché - 
výklad 

8. ročník proč píšeme čárku ve větě 
jednoduché – výklad a příklady 

1109 Souvětí - test 8. a 9. ročník opakování nebo testování základních 
pojmů a dovedností při rozboru 
souvětí (SS a SP) 

1110 Literární teorie 9. ročník procvičení základních literárních 
pojmů z oblasti poezie, práce s básní 

1111 Romantismus, K.H.Mácha 8. ročník základní informace o lit. směru, 
autorovi a jeho díle, práce s básní 
Máj 

1112 Význam slov - opakování 7. ročník procvičení slovních druhů, 
mluvnických kategorií, slohového 
zabarvení … 

1113 Literární test pro 7. ročník 7. ročník opakování základního literárního 
učiva 7. ročníku – pojmy, autoři a 
díla, postavy 



1114 B.Hrabal – práce s textem 7. ročník informace o autorovi, práce s lit. 
textem 

1115 Tvoření slov - opakování 7. ročník opakování obohacování slovní zásoby 
v češtině, důraz na odvozování 

1116 Cervantes – práce s textem 8. ročník informace o autorovi, práce s lit. 
textem 

1117 Skladba - opakování 7. ročník opakování větných členů, základní 
pojmy, určování VČ 

1118 Poezie 20. století - opakování 9. ročník opakování základních pojmů, ověření 
znalosti probraných autorů, práce 
s lit. texty 

1119 K.Čapek – literární kvíz 6. ročník soubor křížovek – procvičení znalostí 
z hodin literatury, motivační úvod 
k tématu K.Čapek 

1120 J.Neruda – práce s textem 7. ročník základní informace o autorovi, práce 
s literárním textem 

   


