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Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět určený pro žáky 9.ročníku, navazující na předmět Český jazyk a literatura.Má rozvíjet 
aktivní a samostatnou činnost žáků a přispět k úspěšnému přijetí na SŠ. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace:1 hodina týdně 
Formy realizace: 

- vyučovací hodina - frontálnívyučování, skupinové vyučování, partnerská práce, samostatná práce 
(procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a jinými materiály, práce s 
počítačovými programy apod.) 

- užité formy: dialog, výklad, čtení s porozuměním, poslech a reprodukce různých 
textů, analýza literárních děl(ústní, písemná), nácvik gramatických 
struktur, vyhledávání a zpracování informací, práce se slovníkem, 
hry, soutěže, recitace a dramatizace, nácvik výslovnosti a správné 
intonace, nácvik samostatného verbálního projevu, krátkodobé 
projekty a jejich prezentace, výukové programy na PC, tvorba 
vlastních textů (písemných i ústních) aj. 

- olympiády v českém jazyce 
- jiné příležitostné akce (př. recitační a literární soutěže, exkurze, projekty) 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení 
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí 
- posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící v učení 

         - kriticky zhodnotí výsledky učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná pochopí problém, využívá k tomu vlastního úsudku 
a zkušeností 
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nenechá se odradit neúspěchem, vytrvale hledá 
konečné řešení problému 
- ověřuje prakticky správnost řešení problému 
- kriticky myslí a činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Kompetence komunikativní: 
-formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně 
v písemném a ústním projevu 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

Učivo ŠVP výstupy 

funkční styly a slohové postupy Komunikační a slohová výchova -rozpozná jednotlivé funkční styly, slohové postupy 
a slohové útvary  

vybrané slohové útvary (popis, charakteristika, životopis, výklad, úvaha, fejeton, 
interview, diskuse) 

všímá si individuálního stylu autora  

nalezne a opraví stylistické nedostatky v textu  

shrnutí pravidel českého pravopisu využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
vlastních dispozic a osobních zájmů  

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický 
ve větě jednoduché i v souvětí  

shrnutí lexikologie a syntaxe v písemném projevu zvládá pravopis lexikální,slovotvorný, morfologický i syntaktický 
ve větě jednoduché i v souvětí  

vývoj českého jazyka rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby a zná zásady tvoření českých slov  

rozpozná přenesená pojmenování  

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu  

orientuje se v jazykovědných disciplínách  
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územní členění českého jazyka rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby a zná zásady tvoření českých slov  

nejstarší světové literární památky rozlišuje základní literární druhy a žánry  

nejstarší české literární památky rozlišuje základní literární druhy a žánry  

rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

středověká literatura rozlišuje základní literární druhy a žánry  

rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

národní obrození rozlišuje základní literární druhy a žánry  

rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

boj o rukopisy rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

vývoj dramatu a divadla od antiky uvádí základní literární směry a jejich významné české i světové představitele  

poezie, poetické termíny, rozbor básně, přednes uvádí základní literární směry a jejich významné české i světové představitele  

literatura ve filmu, recenze, literární kritika uvádí základní literární směry a jejich významné české i světové představitele  

vyhledává informace v různých typech informačních zdrojů  

současná literatura uvádí základní literární směry a jejich významné české i světové představitele  

vyhledává informace v různých typech informačních zdrojů  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 

 


