
Vzd�lávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, p�edm�t: �eský jazyk - literární výchova, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Žák
´-rozlišuje základní literární pojmy a žánry,porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné p�edstavitele

Mýty, báje, pohádky, poezie
/ E. Petiška, K. Bedná�, I. Olbracht, H. Lisická, R. Mertlík, V. Cibula …./

Osobnostní a sociální 
výchova

D�jepis 6.ro�.-�ecká 
kultura

´-porovná r�zná ztvárn�ní téhož nám�tu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování
´- pochopí odkaz lidové slovesnosti
´- uvádí základní literární sm�ry a jejich významné 
p�edstavitele v �eské literatu�e 19.století Literatura 19. století / B. N�mcová, K.J.Erben, J.Neruda, 

A:Jirásek/

Osobnostní a sociální 
výchova

´- vyhledává informace v r�zných typech katalog�, v 
knihovn�, i v dalších informa�ních zdrojích
´- ucelen� reprodukuje p�e�tený text, vlastními slovy 
interpretuje smysl díla

Na cest�
/ j. Augusta, M. Polo, F.L. �elakovský, Z. Sv�rák,….. H. Beecher-Stoweová …/

Osobnostní a sociální 
výchova
Multikulturní výchova

P�írodopis 8.ro�.- vývoj 
�lov�ka

´- formuluje ústn� i písemn� dojmy ze své �etby
a názory na um�lecké dílo

P�íb�hy odvahy a dobrodružství
/ J. Verne, J. Foglar, L. Gray…../

Osobnostní a sociální 
výchova
Multikulturní výchova

KFJ1 9.ro�.- vybraní 
francouz. spisovatelé

´- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora
´- tvo�í vlastní literární text podle svých schopnost a na 
základ� osvojených znalostí základ� literární teorie

Sv�t lidí a zví�at
/ R. T�snohlídek, K. �apek, E. Knight, J. Steinbeck, J. Kainar, F. Nepil…../

Osobnostní a sociální 
výchova

´- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora

Maléry a patálie
/ J. Hašek, K. Polá�ek, V. Stekla� /

Osobnostní a sociální 
výchova

´- formuluje ústn� i písemn� dojmy ze své �etby
a názory na um�lecké dílo

Úsm�vy, šibalství
 / E. Frynta, K. �apek, nonsenová poezie /

Osobnostní a sociální 
výchova
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

u�ebnice : J. Soukal : �ítanka pro 6. ro�ník ZŠ. SNP, Praha 1997
                 J. Soukal : Literární výchova pro 2. stupe� ZŠ. SNP, Praha 1998
                 J. Soukal : Metodická p�íru�ka k �ítankám pro 6.-9. ro�ník ZŠ. SNP, Praha 1999

Pr�b�žn�: práce s vlastní �etbou, p�ednes um�lec. d�l, dramatizace, pokusy o vlastní tvorbu

Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj : Mezilidské vztahy
                                                                               Komunikace
                                                     Morální rozvoj : Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova - Lidské vztahy
                                     Etnický p�vod
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