2. KONZULTACE - 7. 10. 2022
1. Hodina

PÍSEMNÁ PRÁCE





Kontrola úkolu z minulé hodiny
Požadavky na PP – projekce souboru (web školy)
Slohové útvary – doporučené, nedoporučené – projekce souboru (web školy)
Domácí úkoly – projekce zadání (web školy)
 Uložení úkolů za domácí práci – mailem postupně do 13.12.2022
o Adresa: odehnal@skola-auto.cz

VZNIK A VÝVOJ ČEŠTINY
(učebnice strana 8 – 14)







Jazyk, úloha jazyka, jazyk a myšlení
Vývoj jazyků – Dělení jazyků (projekce souboru – web školy)
Vývoj češtiny
o Praslovanština
o Staroslověnština
o Čeština
 Milníky vývoje spisovné češtiny:
 1.stopy češtiny – Litoměřická kapitula
 Reforma J.Husa
 Jan Blahoslav – Gramatika česká
 J.A.Komenský a Bratrský pravopis (Bible Kralická)
 Národní obrození – Dobrovský, Jungmann, Gebauer
 Pražský lingvistický kroužek -20.století
Úz – norma – kodifikace
o Pravidla českého pravopisu
Jazyková kultura – spisovná a nespisovná mluva

DOMÁCÍ ÚKOLY
Rozhodněte o každé z možností, zda je napsána mluvnicky a pravopisně správně (A), nebo ne (N):
Když se v Beskydech objevili vlci, nastala panika a místní noviny plnili vyděšené titulky.

A N

Otrávené návnady v posledních letech doslova zdecimovali desítky mořských orlů a vyder.

A N

Rysi nebo puštíci na Šumavě či třeboňští orli by se možná na svá místa nevrátili bez asistenční služby. A N
Elegantní sokoly jsou opět součástí naší fauny, přestože první pokusy o jejich návrat do přírody skončily
katastrofou.
A N

Najděte ve textu 7 slov, která jsou napsána s pravopisnou chybou, a napište je správně:
S Vojtou jsme ztrávili úžasné prázdniny na Kanárských Ostrovech.
Tamnější obyvatelé nás překvapili svou pohostiností, přestože téměř neuměli anglicky.
Při procházkách v horách nám nevadili zúžené cestičky ani občasná mlha.
Vojta je sběhlý v levném cestování, což ukázal i na tomto výletu, který se podle mě vítečně vydařil.

2. KONZULTACE - 21. 10. 2022
2. Hodina

PRAVOPIS
(učebnice strana 15 – 53)










Zvuková stránka jazyka (fonetika)
o hlásky – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
o tvorba hlásek
o seskupování hlásek – slabiky
o výslovnost, přízvuk
o zvuková podoba věty
Grafická stránka jazyka (s. 19 – 24)
o Písmo
o Pravopis (Pravopisné jevy-soubor – web školy)
 vyjmenovaná slova
 koncovky – i/y
 skupiny – bě, vě, mě – bje, vje, mně
 předložky z/ze, s/se
 předpony
 velká písmena
 slova přejatá
Slovní zásoba (s. 24 – 29)
o Slovníky
o Obohacování slovní zásoby
 Změna původního významu
 Tvoření nových slov
 Spojování slov, sousloví
 Přejímání slov z jiných jazyků
o Slova stylově neutrální a zabarvená
 Spisovná, nespisovná
 Slovo a jeho význam
 Homonyma, synonyma, antonyma, polysémie
 Změny slovního významu
Tvoření slov (s. 29 – 32)
o Odvozování – přípona, předpona
o Skládání
o Zkracování
o Přejímání slov z cizích jazyků
Tvarosloví – slovní druhy (s. 34 – 53)
o Ohebné a neohebné slovní druhy (změna koncovky, flexe)
 Skloňování, časování
o Mluvnické kategorie – rod, číslo, pád, vzor
o Životnost a neživotnost

SKLADBA - SYNTAX
(učebnice strana 53 – 75)





Věta – slovní vyjádření myšlenky. Je to jednotka jazykového systému, „spojení stavebních kamenů“.
o Významová stránka
o Mluvnická (gramatická) stránka
o Zvuková stránka
o Grafická stránka
Věta jednoduchá
o Větný člen
Souvětí

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ (s. 54)











 Vztahy ve větě
 Větné členy
Věty podle postoje mluvčího (s. 60)
o Věta oznamovací
o Věty tázací
 zjišťovací, doplňovací, vylučovací, rozvažovací, řečnické
o Věty žádací
 Rozkazovací, přací
o Věty Zvolací
Věty kladné a záporné
Věty podle složení
o Dvojčlenné
o Jednočlenné
 Slovesné, neslovesné
Zvláštnosti větného členění, odchylky
Řeč přímá a nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá (s. 62)
Přístavek, volný přívlastek, přechodníková konstrukce
Východisko a jádro výpovědi
o Pořad objektivní (V-J), subjektivní (J-V)

STAVBA SOUVĚTÍ (s. 65)








Vztahy mezi větami
Druhy vět v souvětí
o Věta hlavní - věta vedlejší
o Věta řídící – věta závislá
Souvětí souřadné
o Poměr mezi větami
Souvětí podřadné
o Druhy vedlejších vět – podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, příslovečná,
doplňková
o Nepravé vedlejší věty
Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí, rozbor souvětí (s. 23 – 24, s. 70 – 71)

NAUKA O TEXTU (s. 71)
o Komunikační proces - způsoby komunikace – verbální – nonverbální
o Druhy komunikace – dialog, monolog
o Text – členitost:
 horizontální členění – odstavce, kapitoly, oddíly, díly
 vertikální členění – tituly
 písmo: velikost, typ, barva
 grafy, schémata
 označování částí – číslice, písmena, …

