
Záznam obsahových změn ve vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

Třída:    VII.A                                                              Předmět:    Český jazyk a literatura                                                       Vyučující :Mgr. J. Prokopová 

Témata, která byla v období od zahájení distančního vzdělávání realizována v pln šíři: 
JV- Tvarosloví 
     - Pravopis 
LV – Básně, písňové texty 
KSV - ----- 
 
 

Témata realizovaná v redukované podobě: 
JV-     rozvíjející větné členy 
LV –  divadlo, film, seriál 
KSV - životopis 
 
 
 
 

Témata (učivo), která se zcela přesunou do nového školního roku: 
JV – Druhy VV 
LV -memoárová a životopisná literatura 
      - Cestopisná literatura 
KSV –žádost, pozvánka, výtah 
 
 
 
 

Témata (učivo), která budou zcela vypuštěna: 
LV- anekdoty, fejetony, epigramy, aforismy 
 
 
 
 
 

Datum a podpis vyučujícího 



Záznam obsahových změn ve vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

Třída: VI.A                                                                 Předmět:  Český jazyk a literatura                                                          Vyučující: Mgr. J. Prokopová 

Témata, která byla v období od zahájení distančního vzdělávání realizována v pln šíři: 
JV - Tvarosloví 
      - Skladba – shoda přísudku s podmětem 
LV - ----- 
KSV- výpisky, výtah 
 
 

Témata realizovaná v redukované podobě: 
JV – Skladba – větné členy 
LV – dobrodružné příběhy 
KSV - ----- 
 
 
 

Témata (učivo), která se zcela přesunou do nového školního roku: 
JV – Skladba - souvětí 
LV – výrazný přednes 
      -próza s dětským hrdinou 
      -umělecko- naučná a naučná literatura 
      -divadlo, divadelní hry 
KSV- dopis 
 
 
 

Témata (učivo), která budou zcela vypuštěna: 
JV – přímá řeč (odučeno v KSV) 
LV – odraz velikonočních zvyků a tradic v literatuře 
KSV – telefonní a elektronická komunikace 
 
 
 

Datum a podpis vyučujícího 



Třída:    VII.B                                                              Předmět:    Český jazyk a literatura                                                       Vyučující:Mgr. J. Pokorná 

Témata, která byla v období od zahájení distančního vzdělávání realizována v pln šíři: 
JV- Tvarosloví 
     - Pravopis 
LV – Básně, písňové texty 
KSV - ----- 
 
 

Témata realizovaná v redukované podobě: 
JV-     rozvíjející větné členy 
LV –  divadlo, film, seriál 
KSV - životopis 
 
 
 
 

Témata (učivo), která se zcela přesunou do nového školního roku: 
JV – Druhy VV 
LV -memoárová a životopisná literatura 
      - Cestopisná literatura 
KSV –žádost, pozvánka, výtah 
 
 
 
 

Témata (učivo), která budou zcela vypuštěna: 
LV- anekdoty, fejetony, epigramy, aforismy 
 
 
 
 
 

Datum a podpis vyučujícího 

 



Záznam obsahových změn ve vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

Třída: VI.B, C                                                                 Předmět:  Český jazyk a literatura                                                          Vyučující: Mgr. J. Pokorná 

Témata, která byla v období od zahájení distančního vzdělávání realizována v pln šíři: 
JV - Tvarosloví 
      - Skladba – shoda přísudku s podmětem 
LV - ----- 
KSV- výpisky, výtah 
 
 

Témata realizovaná v redukované podobě: 
JV – Skladba – větné členy 
LV – dobrodružné příběhy 
KSV - ----- 
 
 
 

Témata (učivo), která se zcela přesunou do nového školního roku: 
JV – Skladba - souvětí 
LV – výrazný přednes 
      -próza s dětským hrdinou 
      -umělecko- naučná a naučná literatura 
      -divadlo, divadelní hry 
KSV- dopis 
 
 
 

Témata (učivo), která budou zcela vypuštěna: 
JV – přímá řeč (odučeno v KSV) 
LV – odraz velikonočních zvyků a tradic v literatuře 
KSV – telefonní a elektronická komunikace 
 
 
 

Datum a podpis vyučujícího 



 

 


