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�ESKÝ JAZYK A LITERATURA – 1. STUPE� 

Charakteristika vyu�ovacího p�edm�tu 

1. Vzd�lávací oblast p�edm�tu 
� ovládnutí jazykových prost�edk� �eštiny jako základní p�edpoklad úsp�šného   
      vzd�lávání v dalších oblastech 
� rozvíjení kultivovaného ústního  a písemného projevu 
� porozum�ní r�zným druh�m psaných i mluvených projev� 
� rozvíjení p�edpoklad� k vyjad�ování vlastních myšlenek, cit�, názor� a  
      postoj� 
� vnímání literárního díla jako zdroje poznání a prožitk�  
� rozši�ování jazykových a literárních znalostí a dovedností pot�ebných 
      k dalšímu vzd�lávání a sebevzd�lávání 

2. �asová dotace 
� Ro�ník – po�et vyu�ovacích hodin týdn� :   1.r. – 9, 2.r. – 8, 3.r. – 9, 4.r. – 7, 

5.r. – 7.   

3. Místo realizace 
� T�ídy 
� U�ebna PC 
� Multimediální u�ebna 
� U�ebna dramatické výchovy 

4. Pr��ezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání (2. ro�ník) 
Komunikace (3. ro�ník) 
Mezilidské vztahy (3. ro�ník) 
Kreativita (3. ro�ník) 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB�ANA 

------- 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH    SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a sv�t (4. ro�ník) 
Evropa a sv�t nás zajímá (5. ro�ník) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy (4. ro�ník) 
Multikulturalita (5. ro�ník) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

-------- 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické �tení a vnímání mediálních sd�lení (5. ro�ník) 
 

5. Výchovné a vzd�lávací strategie pro rozvoj klí�ových 
kompetencí 

Vyu�ovací p�edm�t  �ESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA  se úzce prolíná se všemi dalšími 
oblastmi, kvalita osvojení a užívání mate�ského jazyka v jeho mluvené i písemné podob� je 
základním znakem úrovn� všeobecné vzd�lanosti žák� základní školy, nástrojem funk�ního 
dorozumívání i nástrojem jejich integrace do lidských spole�enství.  

6. Formy a metody práce 
� vyu�ovací hodina :  výklad, samostatná práce, diskuse, reflexe, sebereflexe, 

reprodukce textu, dramatizace, referát, projekt, skupinové vyu�ování, jazykové 
hry, práce s knihou  

� exkurze, poznávací výlety 
� kulturní p�edstavení, návšt�va knihovny 

7. Klí�ové kompetence 

Kompetence k u�ení 

Žáci 
� uvád�jí v�ci do souvislostí, propojují poznatky do širších celk� 
� zam��ují se na práci s jazykovými p�íru�kami, se slovníky 
� zam��ují se na �innostní u�ení se zam��ením na praxi 
� jsou vedeni ke spolupráci a práci v týmu 
� prezentují vlastní výsledky 
� usilují o správné �tení s porozum�ním, pracují s textem, vyhledávají informace 
� jsou vedeni k sebehodnocení 

Kompetence k �ešení problému 

Žáci 
� hledají r�zná �ešení problému, svoje �ešení si dokáží obhájit 
� up�ednost�ují objevování vzájemných vztah� a p�í�in 
� postupn� zdokonalují práci s informacemi ze všech možných zdroj�, aby je 

um�li vyhledávat, t�ídit a vhodn� využívat 
� u�í se vytvá�et vhodné otázky a um�t na n� vhodn� odpovídat 
� u�í se p�ijímat zodpov�dnost za výsledek �ešení problému 

Kompetence komunikativní 

Žáci 
� u�í se komunikovat r�znými formami  (ústn�, písemn�, pomocí technických 

prost�edk�, výtvarnými prost�edky) 
� u�í se dodržovat etiku komunikace (v�cnost, naslouchání, prostor pro r�zné 

názory, komunikace mezi žáky a u�iteli, mezi žáky vzájemn�, mezi žáky a 
dalšími osobami) 

� udržují p�átelské vztahy ve t�íd� i mezi t�ídami 
� seznamují se s bohatostí �eského jazyka a s jeho praktickým používáním 



 3 

Kompetence sociální a personální 

Žáci 
� objevují v sob� dobré stránky, hodnoty a p�íležitosti 
� u�í se základ�m kooperace a týmové práce, vzájemné pomoci p�i u�ení 
� prohlubují sv�j vztah k um�leckým hodnotám 
� u�í se nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v p�írod� i v lidském sv�t� 
� budují pozitivní klima ve škole i ve t�íd� 
� respektují spole�n� dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sami 

podílejí 
� zaujímají odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 
� rozvíjí svou p�edstavivost a fantazii 

Kompetence ob�anské 

Žáci 
� utvá�ejí si pocit zodpov�dnosti, schopnosti pomáhat druhým 
� chápou základní principy slušného chování a pln� si ho uv�domují ve škole i 

mimo školu 
� rozvíjejí vnímání našich tradic a kulturního a historického d�dictví, smysl pro 

kulturní tvo�ivost a pozitivní postoj k um�leckým díl�m 
� respektují p�esv�d�ení druhých lidí, nesouhlasí s útlakem a krutým 

zacházením, odmítají násilí 
� objas�ují si význam orientace v poslání divadla, filmu, televize a dalších médií 

Kompetence pracovní 

Žáci 
� posilují využití znalostí  a zkušeností pro p�ípravu na budoucnost 
� osvojují si plánování a organizování pracovních �inností 
� adaptují se na zm�n�né nebo nové  pracovní podmínky 

8. Postupy p�i realizaci klí�ových kompetencí 
� vyhledávání a t�íd�ní informací 
� užívání správné terminologie 
� zohled�ování rozdíl� ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žák� 
� zadávání úkol� zp�sobem, který umož�uje r�zné postupy �ešení 
� posilování zájmu o kulturní d�dictví 
� respektování názor� a zkušeností žák� 
� vytvá�ení komunikativních p�íležitostí 
� respektování zásad správné komunikace 
� posilování osobní sebed�v�ry 
� vedení žák� k ov��ování d�sledk� a p�í�in 
� vedení žák� k výstižné argumentaci 


