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Žákovské kompetence

U ivo - obsah

Pr ezová temata

odlišuje ce teném nebo slyšeném textu fakta od názor
a hodnocení, ov uje faktka pomocí otázek nebo
porovnáním s dostupnými informa ními zdroji

tení - praktické ( pozorné, p im en rychlé, znalost orienta ních prvk v textu), v cné - Osobnostní a sociální
(studijní tení jako zdroj informacím, vyhledávací), kritické - anyalytické, hodnotící),
výchova-sebepoznání a
prožitkové
sebepojetí

rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní
zám r partnera v hovoru

naslouchání - praktické, v cné, kritické, zážitkové

Osobnostní a sociální
výchova -poznávání
lidí,komunikace

mluvený projev - zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu, komunika ní
žánry: p ipravený i nep ipravený, projev na základ pounámek nebo bez pouznámek,
referát, diskuse

Mediální výchova interpretace vztahu
mediálních sd lení a
reality

rozpoznává manipulativní komunikaci v nmasmédiích a
zaujímá k ní kritický posotoj
dorozumívá se kultivovan , výstižn , jazykovými
prost edky vhodnými pro danou situaci

využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn
správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s
textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ
svých dispozic a osobních zájm

Poznámky:

Laboratorní práce:

písemný projev - na základ poznatk o jazyce a stylu, o základních slohových
Mediální výchova postupech o žánrech : vyjád ení postoje ke sd lovanému obsahu, vlastní tvo ivé psaní fungování a vliv medií ve
(komunika ní žánry: výpisek, žádost, soukromý a ú ední dopis, objednávka, teze,
spole nosti
strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivn zabarvený popis, výklad,
úvaha)

Mezip edm tové
vztahy
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Pr ezová témata
Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí;poznávání lidí;komunikace)
Mediální výchova (interpretace vztahu mediálních sd lení a reality;fungování a vliv médií ve spole nosti)

Ostatní:

