
Obsah sady číslo 22  VY_32_INOVACE_22 
 

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ II 
 

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. 

 
 
 

2201 O slovní zásobě-opakování 8. ročník shrnutí a opakování učiva o významu 
a tvoření slov 

2202 Ota Pavel (práce s textem) 7. ročník informace o autorovi, práce 
s literárním textem, vyhledávání 
klíčových informací, rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

2203 Několikanásobný větný člen 
 

8. ročník procvičování a opakování učiva o 
několikanásobném větném členu 

2204 Václav Cibula: Čarovný nápoj 
Tristana a Isoldy (práce 
s textem) 

6. ročník  práce s literárním textem, 
vyhledávání klíčových 
informací,  rozvoj čtenářské 
gramotnosti. 

2205 Tvoření slov a obohacování 
slovní zásoby 
 

8. ročník procvičování a opakování učiva o 
tvoření slov a obohacování slovní 
zásoby 

2206 Giovanni Boccaccio - 
Dekameron 

8. ročník informace o autorovi, práce 
s literárním textem, vyhledávání 
klíčových informací, rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

2207 Bohumil Hrabal 9. ročník může sloužit jako prověrka nebo k 
nalepení do sešitu a samostatné 
práci žáků- s učebnicí a k vyhledávání 
klíčových informací např. z internetu 
 

2208 K. J. Erben -Svatební košile – 
práce s textem  
 

8. ročník informace o autorovi, práce 
s literárním textem, vyhledávání 
klíčových informací, rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

2209 Česká divadla 20. stol. 
-opakování 

 9. ročník Divadla-písňové texty-opakování, 
samostatná práce nebo společně 

2210 Prométheus (práce s textem) 
 

6. a 7. ročník  práce s literárním textem, 
vyhledávání klíčových 
informací,  rozvoj čtenářské 
gramotnosti 



+ křížovka,  řešení 

2211 Daidalos a Ikaros (práce 
s textem) 

6. a 7. ročník práce s literárním textem, 
vyhledávání klíčových 
informací,  rozvoj čtenářské 
gramotnosti 
+ křížovka,  řešení 

2212 Odvozování 6. Pracovní list k procvičení nebo 
testování znalostí o odvozování slov 
v češtině (slova příbuzná, slovotvorný 
základ, slovotvorné prostředky, 
přechylování) 

2213 Popis – státní znak 6. Sloh – stavba popisu, odstavce, 
nadpis ( pracovní list k rozstříhání a 
sestavení textu) 

2214 Slovní druhy 6. Pracovní list k procvičení slovních 
druhů (k použití na interaktivní 
tabuli) 

2215 Dopis 6. Sloh – pracovní list pro vyvození 
základních pravidel pro psaní dopisu 

2216 Božena Němcová 6. Literatura – vyhledávání informací o 
Boženě Němcové, čtenářská 
gramotnost 

2217 Golem 6. Literatura – vyhledávání informací o 
postavě Golema, čtenářská 
gramotnost 

2218 Pravidla soutěže 6. Čtenářská gramotnost, mediální 
výchova – práce s textem, 
vyhledávání a interpretace informací 

2219 Předplatné časopisu 6. Čtenářská gramotnost, mediální 
výchova – práce s textem, 
vyhledávání a interpretace informací, 
reklamní text 

2220 Názorné vyučování - vypravování 6. Sloh – stavba vypravování, odstavce, 
přímá řeč (skládání textu) 

   


