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5.2.1.1

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň

Předmět český jazyk a literatura má ve vzdělávacím procesu své jedinečné,
nezaměnitelné místo. Správné osvojení jazykových prostředků mateřštiny je
základním předpokladem úspěšného vzdělávání ve všech dalších předmětech a
oblastech lidského vědění. Je úzce spjat s dramatickou výchovou. Předmět obsahuje
tři složky: jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu.
Obsahové vymezení předmětu
Vzdělávání v tomto předmětu je zaměřeno na:









souvislé vyjadřování myšlenek, pocitů a reakcí
rozvíjení kultivovaných písemných i ústních projevů
získávání dovedností pro mnohostrannou komunikaci
orientaci v textu, odhalování záměru a hlavní myšlenky
vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků
seznámení s významnými literárními žánry a formami
utváření čtenářského vkusu a zájmu o četbu
využití různých zdrojů informací – pochopení funkce divadla, filmu a dalších
médií

Časové a organizační vymezení
Předmět má časovou dotaci 5 hodin týdně v 6.-9. ročníku nevýběrových tříd,4 hodiny
u výběrových tříd. Disponibilní dotace činí 5 hodin (1 hodina).
Organizačně lze předmětu vyučovat nejrůznějšími způsoby: frontálně s nástěnnými
tabulemi a obrazy, s využitím poslechu CD, videa a DVD s filmy, cvičeními na
počítačích, vyhledáváním informací na internetu, prací samostatnou, ve dvojicích,
skupinách i týmech.
Osvědčují se nejrůznější soutěže, kvízy, křížovky, skrývačky, diskuze, scénky…
Nedílnou součástí výuky jsou návštěvy divadelních představení, výstav, vědecké
knihovny – ke změně prostředí vyučovací jednotky slouží dobře vybavená školní
knihovna. Zajímavá bývají propojení předmětu s ostatními předměty (např.
s výtvarnou výchovou), práce na školních projektech, v miniprojektech, účast
v literárních soutěžích, olympiádách apod.

Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Realizace PT v předmětu



Název PT
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální
výchova:sociální
rozvoj

Český jazyk



Tématický okruh
Lidské vztahy 6





Komunikace 7



Námět
Balady, vztahy mezi
rodiči a dětmi
Sloh a literatura –
charakteristika,
mezilidské vztahy
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Literatura – poznávání
doby a její obraz
v literárních dílech



Osobnostní a sociální
výchova:osobnostní
rozvoj



Rozvoj schopnosti
poznávání 8



Mediální výchova



Stavba mediálních
sdělení 8



Slohové útvary a jejich
využítí v mediích



Osobnostní a sociální
výchova:sociální
rozvoj



Mezilidské vztahy 9



Mezilidské vztahy
v literárních dílech



Mediální výchova







Mediální výchova



Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení 9
Práce v realizačním
týmu 9

Shrnutí o slohu, využití
jednotlivých útvarů
v mediích
Práce na sborníčku
s určitou tematikou



Výchovné a vzdělávací a strategie
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáky k vyhledávání a třídění informací, k užívání správných jazykových
 prostředků
 používá vhodné učební pomůcky (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky…)
 klade důraz na čtení s porozuměním a práci s jazykovým a literárním textem
 hodnotí výsledky učení spolu se žáky
 využívá všech forem vyučování v předmětu
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 motivuje žáky k samostatnému řešení zadání, k netradičním problémovým
úlohám
 zadává úlohy s řešeními na základě získaných vědomostí (např. ze samostudia
či z četby)
 klade důraz na vyhledávání potřebných informací k vyřešení problému
 předkládá žákům vhodné texty k analýze
Kompetence komunikativní
Učitel:
 nabízí žákům práci v týmech, ve skupinách, ve dvojicích
 zařazuje do hodin řečnická cvičení, diskuze, besedy, brainstorming
 zadává takové úlohy, v nichž žáci výstižně a logicky formulují své myšlenky
 vyžaduje od žáků kultivovaný projev, a to ústní i písemný
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
 vede žáky v týmech k účinné spolupráci
 dodržuje dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci mají žáci sami svůj podíl
 navozuje příjemnou atmosféru, aby žáci získali pocit sebedůvěry i
zodpovědnosti
 uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami
učení
Kompetence občanské
Učitel:
 motivuje žáky ke hledání názorů odlišujících se od jejich vlastních
 respektuje individuální rozdíly, přesvědčení druhých a vede k tomu i své žáky
 vyžaduje od žáků, aby pomáhali slabším, aby ocenili jejich ostatní schopnosti
 podporuje u žáků zájem o kulturní dědictví a tradice a zapojuje je do kulturního
dění
Kompetence pracovní
Učitel:
 vede žáky k dodržování bezpečnostních pravidel (např. při práci s výpočetní
technikou)
 kontroluje pravidelně domácí a samostatné práce žáků
 klade důraz na využití znalostí a schopností žáků, na jejich vlastní organizaci
práce

