Semináře z českého jazyka
Kvalita osvojení a užívání českého jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je
základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků. Dovednosti získané v tomto oboru
jsou důležité pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.
Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky
i city, vžívá se do myšlení a cítění druhých lidí, učí se vnímat okolní svět i sebe sama.
Semináře z českého jazyka si kladou za cíl upevnit znalosti a dovednosti získané
absolvováním povinného předmětu český jazyk, prohloubit klíčové kompetence žáků v oblasti
jazykové komunikace a zvýšit zájem o literární a dramatickou tvorbu žáků.
V povinné jazykové výchově žáci získávají dovednosti a vědomosti potřebné
k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se porovnávat různé jazykové jevy,
rozeznávat jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospět k zobecnění.
Semináře z českého jazyka pracují se spisovnou podobou jazyka, odlišují sdělení spisovné od
nespisovného, učí žáky vybírat slovní zásobu a stavbu textu podle komunikační situace.
Podněcují k zájmu o různorodost jazykových vyjádření a rozšíření slovní zásoby. Žáci
v seminářích rozvíjejí schopnost chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně se
vyjadřovat i psát a užívat mateřský jazyk v běžných situacích. Mají možnost aktivně
ovlivňovat výběr témat zpracovávaných v jednotlivých hodinách, formulovat požadavky na
zařazení problematiky, o kterou se více zajímají. Při výuce předmětu se užívá různých forem
práce a vyučovacích metod. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích, ve skupinách, řeší
křížovky, luští rébusy, pracují s neúplnými texty, opravují chybné texty, dramatizují běžné
situace, ve kterých se v životě mohou ocitnout, hledají a aktivizují slovní zásobu a vyjádření,
která dané situaci nejlépe odpovídá. Při práci s texty žáci posuzují a hodnotí jevy, procesy,
události a problémy ve svém okolí z různých úhlů pohledu, jsou vedeni k respektování názorů
svého partnera v komunikaci a snáze vyvarovat se předsudků použitých v soukromé i ve
veřejné komunikaci.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Počet hodin
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Výuka probíhá většinou ve skupinách půlených tříd, v počítačové učebně nebo třídě
s interaktivní tabulí.
Při výuce by měl být žák veden k rozvíjení klíčových kompetencí. V jednotlivých
typech kompetencí by měl postupně zvládnout následující činnosti:
Kompetence k učení:
• vybírá vhodné způsoby a metody učení
• používá Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny a různé přehledy
gramatiky, chápe obecně používané gramatické termíny a symboly
• adekvátně hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, formuluje požadavek
na procvičení oblastí, kde shledává nedostatky
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
• pozná, kdy je pro učení vhodné spolupracovat a komunikovat a kdy se naopak
izolovat
• projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Kompetence k řešení problémů:
• využívá osvojené poznatky k řešení gramatických jevů

•
•
•

všímá si shod a odlišností jednotlivých jevů , dovede je porovnávat
uplatňuje svoji fantazii, představivost a intuici
s použitím příruček je schopen zvládnout zadaný úkol i v případě, že některé
znalosti ještě nemá zcela upevněny

Kompetence komunikativní:
• výstižně, souvisle vyjadřuje svoje myšlenky, užívá plnovýznamová slovesa a
vhodné spojky
• vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich,
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
• umí naslouchat druhým
• využívá informační a komunikační prostředky ke komunikaci s ostatními
Kompetence sociální a personální:
• spolupracuje ve skupině, podílí se na práci celé skupiny
• podílí se na příznivé atmosféře při práci v týmu
• umí pomoci, požádat o pomoc
• umí ovládat a řídit svoje jednání
• zná svoje možnosti a schopnosti
Kompetence občanské:
• respektuje názory a jednání jiných
• respektuje naše tradice, projevuje zájem o kulturu
• chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
• zapojuje se do kulturního dění, navštěvuje divadelní i filmová představení
Kompetence pracovní:
• svoje znalosti a zkušenosti využívá v zájmu své přípravy na budoucí povolání

Literárně dramatický seminář
V literární výchově prostřednictvím četby poznávají žáci různé literární žánry, učí se
charakterizovat jejich znaky. Literárně dramatický seminář navazuje na povinnou literární
výchovu a rozšiřuje nabídku literárních textů, se kterými žáci aktivně pracují. Během práce
v semináři jsou vedeni k vlastním literárním pokusům. Žáci vyjadřují své dojmy z přečteného
textu, seznamují se s grafickými možnostmi při prezentaci textů, ilustrátory dětských knih.
Poznatky a prožitky získané vlastní četbou pozitivně ovlivňují jejich postoje, obohacují jim
život. Žáci mají možnost aktivně ovlivnit výběr textů a ukázek, které budou v seminářích
zpracovávány a interpretovány. Pracují nejen s texty literárními, ale i publicistickými a
reklamními, učí se formulovat vlastní názory na přečtené dílo, odlišit fikci od skutečnosti.
Chceme, aby se žák naučil rozlišovat situace a osoby a aby přijal fakt, že se v nich česky
mluví různým způsobem. Žáci připravují krátká dramatická vystoupení před publikem, jsou
vedeni k samostatnosti, schopnosti sebevědomého vystupování, spolupráci na složitějších
úkolech, k vzájemnému hodnocení. Osvojí si znalosti o základních slohových útvarech, jsou
vedeni k vlastní tvorbě a rozvíjení fantazie.

Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Počet hodin
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Výuka probíhá většinou ve skupinách půlených tříd, v počítačové učebně nebo třídě
s interaktivní tabulí.
Do hodin jsou zařazovány prvky dětské debaty, žáci jsou vedeni zejména k rozvíjení
následujících klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
• vybírá vhodné způsoby a metody učení, rozpozná, jaké metody a způsoby učení
jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá
• hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• ovlivňuje postup výuky a učení tak, aby pro něj byly přínosné; aktivně žádá
objasnění souvislostí s něčím, co je mu již povědomé; zajímá se o alternativní
zdroje informací a sám je navrhuje, pokud je mu látka odjinud známá více než
ostatním (např. ze zájmových kroužků, televize)
• dodržuje psychohygienu učení, během učení a domácí přípravy pravidelně a dle
svých potřeb relaxuje způsobem, který jemu samotnému vyhovuje
Kompetence k řešení problémů:
• využívá osvojené poznatky o literatuře a českém jazyce při vlastních literárních
pokusech
• všímá si shod a odlišností jednotlivých jevů , dovede je porovnávat
• uplatňuje svoji fantazii, představivost a intuici
• snaží se stejnou situaci vždy objasnit a popsat několika různými způsoby
• v různých zdrojích si ověřuje, zda jsou informace pravdivé, případně odhalí, pokud
si informace protiřečí
Kompetence komunikativní:
• výstižně, souvisle vyjadřuje svoje myšlenky, užívá plnovýznamová slovesa a
vhodné spojky
• vhodně argumentuje, svůj názor objasňuje jako jednu z možností
• při komunikaci je asertivní, ne agresivní
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich,
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
společenského dění
• umí naslouchat druhým, respektuje jejich názor
• využívá informační a komunikační prostředky ke komunikaci s ostatními
Kompetence sociální a personální:
• spolupracuje ve skupině, podílí se na práci celé skupiny
• podílí se na příznivé atmosféře při práci v týmu
• umí pomoci, požádat o pomoc
• umí ovládat a řídit svoje jednání
• zná svoje možnosti a schopnosti
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
Kompetence občanské:
• respektuje názory a jednání jiných

•
•
•
•

respektuje naše tradice, projevuje zájem o kulturu
chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost
zapojuje se do kulturního dění, navštěvuje divadelní i filmová představení

Kompetence pracovní:
• svoje znalosti a zkušenosti využívá v zájmu své přípravy na budoucí povolání

Jazykové hry
Prostřednictvím četby poznávají žáci různé žánry, učí se charakterizovat jejich znaky.
Žáci vyjadřují své dojmy z přečteného textu, seznamují se s grafickými možnostmi při
prezentaci textů, ilustrátory dětských knih. Poznatky a prožitky získané vlastní četbou
pozitivně ovlivňují jejich postoje, obohacují jim život. Chceme, aby se žák naučil rozlišovat
situace a osoby a aby přijal fakt, že se v nich česky mluví různým způsobem. Jsou vedeni
k vlastní tvorbě a rozvíjení fantazie.
Časové dotace předmětu v jednotlivých ročnících:
Ročník
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.
Počet hodin
0
1
1
1
0
0
0
0
0
Výuka probíhá většinou ve skupinách půlených tříd, v počítačové učebně nebo třídě
s interaktivní tabulí.
Do hodin jsou zařazovány prvky dětské debaty, žáci jsou vedeni zejména k rozvíjení
následujících klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
• vybírá vhodné způsoby a metody učení, rozpozná, jaké metody a způsoby učení
jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá
• hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
• dodržuje psychohygienu učení, během učení a domácí přípravy pravidelně a dle
svých potřeb relaxuje způsobem, který jemu samotnému vyhovuje
Kompetence k řešení problémů:
• uplatňuje svoji fantazii, představivost a intuici
• snaží se stejnou situaci vždy objasnit a popsat několika různými způsoby
Kompetence komunikativní:
• vhodně argumentuje, svůj názor objasňuje jako jednu z možností
• umí naslouchat druhým, respektuje jejich názor
Kompetence sociální a personální:
• podílí se na příznivé atmosféře při práci v týmu
• umí ovládat a řídit svoje jednání
Kompetence občanské:
• respektuje názory a jednání jiných
• respektuje naše tradice, projevuje zájem o kulturu

