VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Jazyk a jazykové komunikace
ýeský jazyk a literatura

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu ýeský jazyk a literatura je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýeský jazyka a
literatura pro 2. stupeĖ.
ýasová dotace:
6. roþník – 5 hodin
7. roþník – 4 hodiny
8. roþník – 4 hodiny
9. roþník – 4 hodiny
Organizace výuky:
Výuka je realizována formou vyuþovací hodiny (45 minut týdnČ), probíhá pĜevážnČ v kmenové tĜídČ.
Charakteristika pĜedmČtu:
Cílem výuky je využívat jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v bČžném životČ. DĤraz je
kladen na správné užívání spisovné výslovnosti a pravopisu. Žáci si musí poradit v bČžném spoleþenském styku, musí umČt
vypravovat, popisovat i uvažovat pomocí odpovídajících stylistických a jazykových prostĜedkĤ. V závČru cyklu mají mít bohatou
slovní zásobu, vytváĜenou též þetbou kvalitních literárních dČl. PĜedmČt umožĖuje žákĤm pronikat do logiky skladby þeského
jazyka.
PĜedmČt dČlíme na komunikativní a slohový výcvik, jazykovou výchovu a literární výchovu. ObsahovČ navazuje 2. stupeĖ na výuku
na 1. stupni, uþivo se všestrannČ prohlubuje a rozšiĜuje.
Na 2. stupni jsou 2 hodiny týdnČ vČnovány mluvnické þásti, 2 hodiny literární výchovČ a 1 hodina výuce slohu. V 8. a 9. roþníku
jsou 2 hodiny v mluvnické þásti, 1 hodina literární výchovy a 1 hodina slohu.
Nadstavbou pĜedmČtu jsou Cviþení z ýJ (dotováno 1 hodinou týdnČ). V 7. a 8. roþníku jsou cviþení zamČĜena na Ĝešení
problémových otázek uþiva v pĜíslušném roþníku a na praktické procviþení probíraných jevĤ. Tento pĜedmČt („podpĜedmČt“) je v 9.
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roþníku orientován na problematiku skladby a zopakování stČžejní látky se zamČĜením na zvládnutí pĜijímacích zkoušek z ýJ na
stĜední školy.
Verbální i nonverbální komunikace se mĤže vhodnČ rozvíjet i prostĜednictvím Dramatické výchovy, zaĜazené jako volitelný pĜedmČt.

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt ýeský jazyk a literatura):
a)

b)

Kompetence k Ĝešení problémĤ
Žák:
¾ na základČ svých pokusĤ (popĜípadČ omylĤ) zlepšuje svĤj styl vyjadĜování
¾ jako cíl má dobrou úroveĖ svých vyjadĜovacích schopností
¾ pĜemýšlí o zadaných celospoleþenských problémech
¾ vyhledává informace k Ĝešení problémĤ
¾ zdokonaluje svĤj zpĤsob užívání mateĜského jazyka
¾ užitím rĤzných zdrojĤ informací proniká do tajĤ a zákonitostí þeské mluvnice, skladby, pravopisu
¾ rozšiĜuje svĤj obzor þtením kvalitních dČl krásné literatury
- uþitel respektuje, pokud žák pĜipomínkuje, že nerozumí probírané látce
- problémy Ĝešíme s žákem a též pĜimČĜenČ jeho vČku
- žákĤm zadáváme problémové úkoly a dobrovolná témata
- uplatĖujeme vazbu na praxi-podle vČku- exkurze, besedy, autorské þtení
Kompetence k uþení
Žák:
¾
umí zacházet s jistým poþtem informací a dát jim ústní, þi vlastní písemnou podobu, do nichž otiskne svĤj názor
¾
poznává termíny z rĤzných oblastí a umí v nich hledat souvislosti
¾
umí posoudit vlastní výkon
- uþitel vhodnČ a vždy ve spolupráci s žáky formuluje cíl výuky
- dĤslednČ uplatĖujeme individuální pĜístup – handicapované dítČ, zvláštČ nadané dítČ, sportovní talent –
individuální plán
- uþitel zajišĢuje materiál a zdroje /pĜíp. i kompenzaþní pomĤcky/ v dostateþném poþtu
- uþitel pĜizpĤsobuje koncepce a postupy dosažené úrovni poznání
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uþitel zjišĢuje / v diskusi se žáky/ vhodnost forem uþení
vyhledáváme problémy, pĜi kterých žáci mohou dospČt k Ĝešení sami
þasto škola užívá postupy zamČĜené na práci s textem
škola uþí žáky samostatnČ vyhledávat informace
uþitel uþí žáky užívat znalosti z jednoho oboru / ýJ/ v ostatních vzdČlávacích oblastech
vlastní nápady mohou žáci uplatnit pĜedevším v hodinách slohu a literatury, kde jsou pĜedkládány úkoly toto
podporující
- snažíme se v hodinách uplatĖovat metodu brainstormingu
- pokud žák zvládne uþivo pĜed þasovým limitem, je veden k úþelné pomoci ménČ nadanému spolužákovi
- základním motivaþním faktorem je žákova samostatnost
c) Kompetence obþanské
Žák:
¾ obhajuje svĤj názor, své sebevČdomí
¾ vcítí se do podstaty projevĤ ostatních žákĤ, umí korigovat svĤj názor na základČ rozumných argumentĤ
- pravidla chování v hodinách ýJ postupnČ dotváĜíme vzhledem k situaci ve tĜídČ
- žáky seznamujeme se základními právy ditČte
- škola poĜádá akce pĜipomínající lidové tradice /Vánoce, Velikonoce/
- v mluvních cviþeních žákĤ jsou užívány texty s vazbou na lidové tradice
- uþitel pomáhá žákĤm upevĖovat pozici ve tĜídČ – prezentováním jejich úspČchĤ
- uþitel se zajímá o názory, námČty a zkušenosti žákĤ
- škola poĜádá akce pro MŠ, pro veĜejnost, prezentuje úspČchy sportovních tĜíd, napĜ. ukázkovým utkáním...
- uþitel nabízí ke komunikaci /i písemné/ problémy z aktuálního spoleþenského a kulturního dČní
d) Kompetence pracovní
Žák:
¾ pĜi vhodných tématech rozvíjí úvahy o svém pracovním zamČĜení
- žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpeþnosti
- vedeme žáky k vlastnímu odhadování a odhalování možného nebezpeþí
- uþitel vede žáky k þasté sebehodnotící þinnosti, zhodnocení své pracovní výkonnosti
e) Kompetence komunikativní
Žák:
¾ hledá vhodné jazykové prostĜedky ke splnČní svého komunikativního zámČru, k dorozumívání ústnímu, ale i ke
kvalitnímu sdČlení písemnému
-
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¾ vytváĜí si na základČ vhodného dorozumívání se kvalitní mezilidské vztahy
¾ umí svĤj názor prezentovat
- uþitel þasto navozuje metody umožĖující prvky prezentace vlastních výsledkĤ pĜed
ostatními žáky
- žáci navštČvují akce poĜádané Krajskou knihovnou, napĜ. celodenní þtení, besedy se spisovateli apod.
- uþivo je prezentováno za použití rĤzných textĤ a záznamĤ, z rĤzných mediálních zdrojĤ, vþetnČ internetu
- žákĤm pravidelnČ umožĖujeme prezentaci vlastní tvorby ve školním þasopise a na školních WWW stránkách
- uþitel vybízí žáky ke kladení otázek /vzhledem k uþivu/
- uþitel projevuje optimismus v oþekávání úspČchĤ u jednotlivých žákĤ
- uþitel spolu s žáky umožĖuje vhodné korigování kritérií hodnocení
- uþitel vybízí žáky ke kombinování informací z rĤzných zdrojĤ
f) Kompetence sociální a personální
Žák:
¾ pĜispívá k diskusi
¾ umí zhodnotit práci ostatních a nabídnout pomoc
¾ aktivnČ vytváĜí pozitivní atmosféru pĜi skupinové práci
- škola využívá pĜi výuce skupinovou práci
- uþitel využívá sdČlené pocity a názory žáka
- uþitel vede žáka k využívání svého potenciálu, þasu i k plánování plnČní úkolĤ
- pĜistupujeme diferencovanČ k individuálním výkonĤm žákĤ / vzhledem ke schopnostem þi handicapu/
- pĜi vyvozování uþiva používáme kooperativní uþení
- uþitel využívá takové formy hodnocení žáka, které umožĖují rozvoj žákovy osobnosti
Poznámka ke komunikaþní a slohové výchovČ:
DĤležitou souþástí výuky ýJ je slohový výcvik. 90% uþiva se na 2. stupni cyklicky v roþnících opakuje a umožĖuje tak uþiteli
v dalších roþnících obsah výuky vždy uþinit nároþnČjší, a tak žáky pĜimČĜenČ rozvíjet. Z tČchto dĤvodĤ neurþujeme jednoznaþné
výstupy pro jednotlivé roþníky, ale pro celé období 2. stupnČ ZŠ.

ZaþlenČní prĤĜezových témat do výuky ýeského jazyka a literatury
Osobnostní a sociální výchova

x þeský jazyk je klíþový nástroj jednání v rĤzných životních situacích – prohlubuje sociální dovednosti
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x uskuteþĖuje se v praktických cviþeních, diskusích a pod.
Témata:
¾ osobnostní rozvoj
x kreativita:
- ukazuje se schopnost dítČte „vidČt vČci jinak“ (prakticky – úvahová témata ve slohových
cviþeních)
- podporování tvoĜivosti v mezilidských vztazích
x sebepoznání:
- postupné konstatování, jak vidím sebe a ostatní
¾ sociální rozvoj
x komunikace:
- pČstování dovednosti sdČlování – technika Ĝeþi (prakticky - mluvní cviþení, referáty o autorech)
- formování otevĜené a pozitivní komunikace
¾ morální rozvoj
x role v kolektivu:
- dovednosti v rozhodování u eticky problematických situací všedního dne (prakticky – postižení
spolužáci – pomoc, jejich pozice, úcta, pestrost životních osudĤ)
- budují se role jednotlivcĤ v mezilidských vztazích a v Ĝešení problémĤ

Výchova demokratického obþana

x uvČdomČní si vztahu k sobČ samému, k okolnímu prostĜedí, k normám i hodnotám
(prakticky – spoluutváĜení a respektování pravidel klasifikace a hodnocení žákĤ v ýJ, dodržování spravedlnosti a
prĤhlednosti)

Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech

x významnou oblastí je Jazyk a jazyková komunikace
x poznání þeského jazyka je základním kamenem k osvojení dalších jazykĤ, prostĜedkem k dorozumívání a poznávání kultur
jiných národĤ, dostáváme se tak k možnosti poznat život a kulturu evropských národĤ
Témata:
¾ Evropa a svČt nás zajímá
x rodinné pĜíbČhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
x život dČtí v jiných zemích
x zvyky a tradice národĤ Evropy
¾ jsme Evropané
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x
x

koĜeny a zdroje evropské civilizace (slohové téma)
co Evropu spojuje a co jí rozdČluje (slohové téma)

Multikulturní výchova
-

v oblasti vČdomostí, schopností a dovedností žáka

orientace v pluralitní spoleþnosti

komunikace s pĜíslušníky odlišných sociokulturních skupin
v oblasti postojĤ a hodnot

tolerance a respekt

odmítání intolerance rasové, náboženské...

vztah k minoritním skupinám

Témata:
¾ lidské vztahy – kolektiv tĜídy
¾ konflikty z rozdílnosti

Environmentální výchova

x rozvíjí osobnost žáka, jeho vztah k pĜírodČ (slohové téma)
x nabízí úvahy o budoucnosti planety (slohové téma)
x uþí zdĤvodĖovat a racionálnČ obhajovat vlastní názory a stanoviska
Témata:
¾ vztah þlovČka k prostĜedí (úvaha)

Použité zkratky:
JV – jazykové vyuþování
LV – þtení a literární výchova
Ps – psaní
Sloh – komunikaþní a slohová výchova
PrĤĜezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EV – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
ZŠ Pardubice – Studánka

327

Školní vzdČlávací program

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu

Jazyková výchova
6. roþník
Téma: Podstatná jména
Výstupy z RVP ZV - správnČ tĜídí slovní druhy, tvoĜí spisovné tvary slov a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci
Roþníkové výstupy

Uþivo – ukázky

Žák
- zná mluvnické kategorie u
podstatných jmen
- pozná podstatné jméno
konkrétní a abstraktní
- rozezná podstatné jméno
pomnožné, hromadné, látkové
- rozezná jméno obecné a
vlastní
- zaĜadí správnČ ke vzorĤm
- seznámí se s odchylkami od
pravidelného skloĖování
- pracuje s Pravidly þeského
pravopisu

Rozvoj klíþových kompetencí:
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PĜesahy, souvislosti

Poznámky

Opakování, kategorie u
podstatných jmen

OV – pĜátelství, úcta, šikana

MEV

Podstatná jména konkrétní,
abstraktní, pomnožná,
hromadná a látková

Z, OV – vztah k rodnému
místu, mČstu

Skupinová práce, hra
se slovy, soutČž –
Mistr slova

Podstatná jména obecná a
vlastní

Z – jak se jmenuje mČsto, stát,
zemČpisné názvy

SkloĖování podle vzorĤ,
odchylky od pravidelného
skloĖování podstatných jmen
Práce s Pravidly þeského
pravopisu

Z – místopisné názvy
Cizí jazyk – pĤvod slov

komunikativní: komunikuje a spolupracuje s ostatními žáky
pracovní: uþí se samostatnČ vyhledávat informace
k Ĝešení problémĤ: Ĝeší problémové situace
obþanské: vztah k rodné zemi
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Téma - Tvarosloví - PĜídavná jména - 6.roþník
Výstup - Žák správnČ tvoĜí spisovné tvary slov a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci
Roþníkové výstupy
Žák:
BezpeþnČ pozná pĜídavná jména
Dovede urþovat jejich druhy
Zná spisovné tvary skloĖování
SprávnČ je užívá
Umí pĜ.jm. stupĖovat i zesilovat
a zeslabovat jejich význam
Rozpozná a správnČ užívá
jmenné tvary pĜídavných jmen

Uþivo
Druhy pĜídavných jmen
Pravopis koncovek pĜíd.jmen
TvoĜení tvarĤ pĜídavných jmen
StupĖování pĜídavných jmen
SkloĖování pĜíd. jmen
Jmenné tvary pĜíd.jmen
Procviþování pĜídavných jmen

PĜesahy, souvislosti
LV- Babiþ.údolí, názvy lit.dČl
PĜ - názvy zvíĜat a rostlin
D - názvy hist. postav a událostí
M, F, Ch - odborné názvy
Z - názvy míst
HV - písnČ

UpĜesĖující poznámky
možnost projektu:
Pohádky B.NČmcové
Pravopisná cviþení
Sledování pĜíd.jmen
v uþebních textech ost.
vyuþovacích pĜedmČtĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o užití pĜ.jmen v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá pĜíd.jména v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
TvoĜí vhodné jazykové projevy podle komunikaþní situace
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Téma – Tvarosloví - 6. roþník
VÝSTUP RVP ZV: žák správnČ tĜídí slovní druhy , užívá je v gramaticky správných tvarech ve vhodné komunikaþní situaci
UýIVO
ZÁJMENA
- druhy zájmen
- skloĖování
zájmen já, ten,
náš, on, ona,
ono, mĤj, tvĤj,
svĤj

ýÍSLOVKY
- druhy þíslovek
- skloĖování
þíslovek ( vzory)
- pravopis þíslovek
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ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY

KLÍýOVÉ KOMPETENCE

Žák vyhledává zájmena v textu,
dokáže je zaĜadit k jednotlivým
druhĤm, používá správné tvary
zájmen ( ne nadbyteþnČ) jak
v mluveném, tak v psaném projevu,
rozlišuje použití delších a kratších
tvarĤ, odvozuje neurþitá zájmena od
zájmen tázacích, rozlišuje zájmeno
v roli vČtného þlenu, rozlišuje
správné použití zájmena svĤj a mĤj

K uþení
- žák vyhledává a tĜídí slovní
druhy, uþivo dává do
souvislostí s uþivem
z nižších roþníkĤ

Žák vyhledává þíslovky v textu, umí
je zaĜadit k jednotlivým druhĤm a
vzorĤm, nezamČĖuje jejich tvary,
písemnČ je správnČ zapisuje jak
v podobČ þíselné, tak v podobČ
slovní, þte správným
( nČkdy rĤzným) zpĤsobem þíslovky
zapsané þíslicemi ve shodČ
s poþítaným pĜedmČtem, rozlišuje
þíslovku v roli vČtného þlenu

K Ĝešení problémĤ
- žák porozumí rĤzným
druhĤm þíselných zápisĤ
Komunikativní
- žák používá správné tvary
zájmen a þíslovek
v kultivovaném ústním i
písemném jazykovém
projevu

PěESAHY, SOUVISLOSTI
HV – tvary zájmen v þeských
lidových písních
M – využití mluvnicky
správných tvarĤ þíslovek
v matematických úkonech
D – historická data ( události,
významné osobnosti)
PĜ.- správné užití tvarĤ u
fyzikálních výpoþtĤ, þasové
údaje
TV – správné užití þíslovek pĜi
mČĜení a zaznamenávání
sportovních výkonĤ
Všechny pĜedmČty – orientace
v textu pomocí þíslovek (
strany, odstavce, paragrafy…)

Sociální a personální
- spolupráce ve skupinČ pĜi
Ĝešení úkolĤ
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Téma – Tvaroslov – Slovesa – 6. roþník

Výstupy -Žák správnČ tvoĜí spisovné tvary slov a vČdomČ jich používí ve vhodné komunikaþní situaci
V písemném projevu zvládá pravoips lexikální, slohotvorný a morfologický ve vČtČ
Roþníkové výstupy
Žák
BezpeþnČ pozná slovesa
Dovede urþiovat jejich tvary a
mluvnické kategorie
Zná spisovné tvary þasování
SprávnČ je užívá
Umí rozeznat a správnČ užít
podmiĖoovací zpĤsob
Ovládá pravopis sloves

Uþivo
Urþování mluvnických kat. sloves
Slovesné tvary urþité a neurþité
Sloves. tvary jednoduché, složené
Slovesný þas
Pravopis slovesných tvarĤ
PodmiĖovací zpĤsob pĜítomný
a minulý

PĜesahy, souvislosti
Sloh - vypravování
Literatura - pĜíbČhy
ZemČpis - costování, zvyky, vesmír
Práce se SSý
Podobnost jazykĤ - slovenština
DČjepis - Národní divadlo

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu:
Slovesa v hromadných
sdČlovacích prostĜedcích
dnes a literatuĜe NO
Rozhovory o zajímavých
událostech

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává a užívá vhodná slovesa ve spisovných tvarech v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovesa v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
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Téma – Skladba – 6. roþník
VÝSTUP RVP ZV – Žák užívá základní principy skladby
Roþníkové výstupy
Žák:
- upevĖuje si vČdomosti o
základních vČtných þlenech
- urþuje rozvíjející vČtné þleny
- graficky znázorĖuje vČty
jednoduché
- rozezná vČty hlavní a
vedlejší
graficky znázorní jednoduchá
souvČtí

Uþivo
- rozvíjející vČtné þleny
- vČta jednoduchá

PĜesahy, souvislosti

ýasové rozvržení

- poznání a užití logiky ve vČtČ, 16 hodin - kvČten, þerven
nalezení jádra sdČlení – naukové
pĜedmČty – PĜ, D, F, Z

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence k Ĝešení problémĤ – na dané grafické schéma vytváĜet logicky sestavené vČty jednoduché
– empiricky postavenými otázkami zjišĢovat pozici a druh vČtných þlenĤ
Kompetence komunikativní
– žák se uþí sestavovat vČty s platnou výpovČdní hodnotou, tak, aby vždy smČĜoval text
k porozumČní s ostatními a ke sdČlení nových informací

ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma –Zvuková stránka jazyka – 6. roþník
VÝSTUP RVP ZV – Žák zná pravidla správné výslovnosti a zdokonaluje svĤj mluvní projev
Roþníkové výstupy
Žák:
- pracuje s ukázkami
spisovného a nespisovného
jazyka
- rozlišuje útvary národního
jazyka
- používá jazykové pĜíruþky

Uþivo
- hláskosloví
- spisovná a
nespisovná
výslovnost
- zvuková stránka slova
a vČty
- vrstvy národního
jazyka
- jazykovČda a její
složky

PĜesahy, souvislosti

UpĜesĖující poznámky

- všechny naukové pĜedmČty /PĜ, D, Z, 3 hodiny - þerven
F/
- jazykovČ správný a výrazný projev
pĜi ústním zkoušení

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence k Ĝešení problémĤ – reaguje na chyby ve srozumitelnosti ústního projevu a zlepšuje jej
Kompetence komunikativní

– umí v mluvních cviþeních zacházet se svým hlasem
– sdČluje výraznou a kultivovanou formou zadané téma

Kompetence sociální a personální
Kompetence obþanské
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– pomáhá v diskusi ke zvyšování úrovnČ ústního projevu svého i ostatních žákĤ
– uvČdomuje si krásu a hlubokou tradici našeho národního jazyka
– užívá bohatost a širokou slovní zásobu þeského jazyka
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7. roþník
Téma – Nauka o významu slov – 7. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – rozpoznává pĜenesená pojmenování
Roþníkové výstupy
Žák:
- umí vhodnČ užívat ohebná
slova a jejich mluvnické
významy
- rozpoznává slova a jejich
spojení podle tradice,
citového zabarvení a na
základČ pochopení
pĜenesených významĤ

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k uþení
Kompetence k Ĝešení problémĤ
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Uþivo
- lexikální a gramatické
významy slov
- slova jednoznaþná a
mnohoznaþná /metafora,
metonymie/
- sousloví, rþení, pĜísloví a
poĜekadla
- synonyma, homonyma
- slova citovČ zabarvená
- odborné názvy –
terminologie
- citáty

PĜesahy, souvislosti
PĜ, F
- užití odborných názvĤ
Ov
- lidové tradice a ponauþení v
pĜíslovích

UpĜesĖující poznámky
Žák:
- využije získané znalosti ve
vypracovávání zadaných
slohových témat
Možnosti projektĤ
pĜísloví, poĜekadla, rþení –
þeské národní tradice, pouþení
z dČjin /D/
tradiþní zvyky v þeské rodinČ
/Rv/
svébytnost þeského národa
/Ov/
užití tradic v písních /Hv/,
v kresbách a malbách /Vv/
dramatizace dČjového obsahu
/LV/
8 hodin – záĜí, Ĝíjen

- upevĖování kvalitních mezilidských vztahĤ na základČ dalšího zdokonalování dorozumívání se
- vytváĜení pozitivní atmosféry pĜi skupinové práci na spoleþném projektu
- rozpoznávat nové termíny
– zdokonalovat svĤj zpĤsob užití mateĜského jazyka, poznávat zásady mluvnických významĤ ohebných slov v ýJ
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Téma - Nauka o tvoĜení slov 7. roþník
Výstupy - Žák správnČ užívá spisovné tvary slov domácích i pĜejatých a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci,
zná zpĤsoby tvoĜení slov a tyto znalosti využívá v pravopisu
Roþníkové výstupy
Žák: Zná význam pojmu
slovní zásoba
Umí poznat, jakým zpĤsobem je
sl.zás. o dané slovo obohacena
Zná významy slov, nebo dovede
význam vyhledat v jaz.pĜíruþkách
Dovede odĤvodnit pravopisné
jevy vzniklé obohacováním
slovní zásoby

Uþivo
Slovní zásoba a její obohacování
Slovotvorba
ZpĤsoby tvoĜení slov odvozování, skládání, zkracování
Odvozování podst. a pĜíd. jmen
Odvozování sloves

PĜesahy, souvislosti
Lit. - citáty, pĜísloví, rþení
PĜ - názvy zvíĜat a rostlin
D - názvy hist. postav a událostí
M, F, Ch - odborné názvy
Z - názvy míst
HV - písnČ

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu:
Jak vznikla pojmenování?
Pravopisná cviþení
Sledování pĜejatých slov
v uþebních textech ost.
vyuþovacích pĜedmČtĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o užití pĜejatých slov v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovní zásobu v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
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Téma:

Tvarosloví 7. roþník

VÝSTUP RVP ZV:
- žák správnČ tĜídí slovní druhy a užívá je v gramaticky správných tvarech
- osvojuje si zásady tvoĜení þeských slov
- tvoĜí spisovné tvary slov a umí je používat ve vhodné komunikaþní situaci
UýIVO
SkloĖování zájmena jenž

Slovesný rod

ZŠ Pardubice – Studánka

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY
Žák rozlišuje vhodné užívání
vztažných zájmen, používá
správné tvary zájmena jenž ve
všech rodech ve vazbČ
s pĜedložkou i bez pĜedložky,
nahrazuje tvary zájmena který
tvary zájmena jenž a naopak

KLÍýOVÉ KOMPETENCE

PěESAHY, SOUVISLOSTI

K uþení:
- žák tĜídí jednotlivé slovní
druhy, nové uþivo dává do
souvislostí s uþivem nižších
roþníkĤ

Literatura – užití tvarĤ zájmena jenž
ve starší þeské literatuĜe

K Ĝešení problémĤ:
- žák zlepšuje svĤj styl
vyjadĜování na základČ
Žák rozlišuje ve vČtČ podle tvaru
používání správných tvarĤ
slovesa zda podmČt je pĤvodcem
jednotlivých slovních druhĤ
dČje, dokáže rozlišit dva zpĤsoby
(vybírá nejvhodnČjší tvary,
vyjádĜení trpného rodu,
je-li možnost)
uvČdomuje si, že nČkterá slovesa
nemohou vytvoĜit pĜíþestí trpné,
Komunikativní:
pĜevádí slovesa z þinného do
- žák používá správné tvary
trpného rodu a naopak, rozlišuje,
jednotlivých slovních druhĤ
zda zvratná podoba slovesa
pĜi komunikaci jak v ústním,
vyjadĜuje trpný rod nebo má jiný
tak písemném projevu
význam
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UýIVO
PĜíslovce
- pĜísloveþné spĜežky
- stupĖování pĜíslovcí

Další neohebná slova
- pĜedložky
- spojky
- þástice
- citoslovce

ZŠ Pardubice – Studánka

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY

KLÍýOVÉ KOMPETENCE

Žák urþí ve vČtČ pĜíslovce, umí
vytvoĜit pĜíslovce z pĜídavného
jména pomocí pĜípony, chápe
postavení pĜíslovce ve vČtČ
v platnosti pĜísloveþného urþení,
chápe princip tvoĜení
pĜísloveþných spĜežek a rozlišuje
je od spojení pĜedložky
s podstatným jménem, dokáže
vytváĜet pomocí pĜípon a
pĜedpon 2.a 3. stupeĖ pĜíslovcí,
zesiluje a zeslabuje význam
pĜíslovcí dalšími pĜíslovci

Sociální a personální:
- žák aktivnČ spolupracuje pĜi
Ĝešení úkolĤ ve skupinČ

PěESAHY, SOUVISLOSTI

Žák rozlišuje jednotlivé neohebné
slovní druhy, vyhledává a urþuje
je v textu, chápe jejich postavení
a platnost ve vČtČ, rozlišuje rĤzné
pády pĜedložkových
vazeb,rozlišuje psaní pĜedložek
s,se a z,ze
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Téma: Skladba 7.roþník – Druhy vČt podle postoje mluvþího, vČta jednoþlenná, dvojþlenná, vČt. ekvivalent, vČt. þleny
Výstup RVP ZV Žák užívá základní principy skladby
Roþníkové výstupy
Žák:
- rozezná vČty podle
postoje mluvþího
- rozezná vČtu
jednoþlennou,
dvojþlennou a vČt.
ekvivalent
- upevĖuje si a
prohlubuje základní
znalosti o vČtných
þlenech
- pracuje s hlavními a
vedlejšími vČtnými
þleny
- je schopen provést
rozbor složitČjší vČty,
graficky znázornit její
stavbu, užívá
interpunkci

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Druhy vČt podle postoje
mluvþího –
vČty oznamovací,tázací,
žádací

Z, literární výchova

VČta jednoþlenná,
vČta dvojþlenná,
vČtný ekvivalent

Práce s pĜíruþkami, literatura

Základní vČtné þleny - Po, PĜ

Informatika, internet,
pĜírodopisné projekty

Vedlejší vČtné þleny – Pt, Pu,
Do

Informatika, internet,
pĜírodopisné projekty, Ch.
Darwin

Poznámky

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: žák se uþí vytváĜet vČty se smysluplnou výpovČdní hodnotou
Kompetence pracovní: žák se uþí práci v kolektivu, s pĜíruþkami
Kompetence k Ĝešení problémĤ: žák se uþí ptát správnými otázkami na vČtné þleny, logickou
stavbu vČty
Kompetence k uþení : žák se uþí zacházet s novými poznatky a ty vhodnČ aplikovat
Kompetence sociální, personální a obþanské: žák se uþí vhodnČ sestavovat své jaz. Projevy
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma – Druhy vedlejších vČt – 7. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – rozlišuje významové vztahy v souvČtí, chápe syntax jednoduchých souvČtí
Roþníkové výstupy
Žák:
- chápe pojmy „výpovČć“ a
„vČta“
- umí správnČ vystavČt
jednoduché souvČtí a
rozezná druhy vedlejších vČt
- graficky znázorní stavbu
jednoduchého souvČtí a
naopak skládá podle
zadaného paradigmatu
souvČtný celek
- umí nahradit vČtný þlen
pĜíslušnou vedlejší vČtou a
naopak

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k uþení
Kompetence k Ĝešení problémĤ
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Uþivo
-

výpovČć, vČta
vČta podmČtná
vČta pĜedmČtná
vČta pĜísloveþná
vČta pĜívlastková
vČta doplĖková
vČta pĜísudková
interpunkce v jednoduchém
souvČtí

PĜesahy, souvislosti
D – užití vhodných vedlejších
vČt pĜi popisu historických
staveb, budov, dČl
Ov, Rv – vhodná skladba
souvČtí pĜi vypravování na
zadané téma

UpĜesĖující poznámky
Možnosti projektĤ
vedlejší vČty v popisu a
vypravování /mluv., sloh, LV/,
pĜi popisu renesanþních staveb
v naší historii /D/
- malíĜ renesance /Vv/

- hledá vhodné skladební prostĜedky ke kvalitnímu ústnímu i písemnému sdČlení
- vytváĜení pozitivní atmosféry pĜi Ĝešení problémových úkolĤ, napĜ. formou skupinové
práce
- hledá souvislosti mezi vČtnými celky
– proniká do zákonitostí þeské skladby
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Téma - Pravopis 7. roþník
Výstupy - Žák správnČ užívá spisovné tvary slov v písemné podobČ a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci,
zná zpĤsoby tvoĜení slov a tyto znalosti využívá v pravopisu
Roþníkové výstupy
Žák: Dovede odĤvodnit
pravopisné jevy vzniklé
obohacováním slovní zásoby
Zná vyjmenovaná slova
Zná koncovky skloĖování jmen
i þasování sloves
Umí vyhledat a zdĤvodnit shodu
pĜísudku s podmČtem
Užívá Pravidla þes.pravopisu

Uþivo
Vyjmenovaná slova
Koncovky podstatných jmen
Koncovky pĜídavných jmen
Shoda pĜísudku s podmČtem
Souhrnné procviþování
Psaní velkých písmen ve vlast.
jménech a názvech

PĜesahy, souvislosti
Lit. - literární díla
Z - zemČpisné názvy
VV, HV - umČlecká díla
D - historické názvy

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu:
Mapa mého mČsta
Pravopisná cviþení

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o užití rĤzných slov v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovní zásobu v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ

ZŠ Pardubice – Studánka

340

Školní vzdČlávací program

8. roþník
Téma: Obohacování slovní zásoby
Výstup RVP ZV – Žák se uþí obohacovat slovní zásobu

Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: - se uþí pracovat
se slovní zásobou
- uþí se tvoĜení a
stavbČ slov
- zvládá práci
s obohacováním
slovní zásoby
- uþí se pravidlĤm
pravopisu cizích
slov, jejich
skloĖování a
správné výslovnosti

Nauka o tvoĜení slov

Literatura - Voskovec, Werich
Z – místní názvy
Karel ýapek
D – dČjiny Národního obrození,
zabránČní pronikání nČmþiny

Práce s médii, textem, mediální
výchova, internet
- tvorba školního þasopisu

Slova pĜejatá( pravopis,
výslovnost)

Z – místní názvy
Cizí jazyk – jména, názvy v jazyce,
z kterého jsme slovo
pĜevzali
Fy, Ch - názvosloví

Správná výslovnost v mluvních
cviþeních

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: žák se uþí vytváĜet vČty se smysluplnou výpovČdní hodnotou,
obohacuje slovní svou slovní zásobu
Kompetence pracovní: žák se uþí práci v kolektivu, s jazykovými pĜíruþkami
Kompetence k Ĝešení problémĤ: žák pracuje s problémovými úlohami
Kompetence k uþení : žák se uþí zacházet s novými poznatky a ty vhodnČ aplikovat
Kompetence sociální, personální a obþanské: žák se uþí vhodnČ sestavovat své jazykové. projevy
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Téma - SkloĖování obecných jmen pĜejatých a cizích vlastních jmen 8. roþník
Výstupy - Žák dovede správnČ zaĜadit ke vzorĤm a skloĔovat, správnČ užívá spisovné tvary slov pĜejatých i cizích vlastních
jmen ve vhodné komunikaþní situaci
Roþníkové výstupy
Žák: Pozná pĜejatá slova,
správnČ je zaĜadí ke vzoru, umí
je skloĖovat, správnČ užívá
i odlišnosti od þeského skloĖov.,
krácení a rozšiĜování kmene
pĜi skloĖování a spisovné varianty

Uþivo
SkloĖování obecných jmen
pĜejatých, typ idea, jména latins.
a Ĝeckého pĤvodu
SkloĖování cizích vlastních jmen,
užití cizích vlastních jmen v textu

PĜesahy, souvislosti
Lit. - citáty, pĜísloví, rþení
- jména spisovatelĤ
- cizí reálie
PĜ - názvy zvíĜat a rostlin
D - názvy hist. postav a událostí
M, F, Ch - odborné názvy
Z - názvy míst

UpĜesĖující poznámky
Písemné procviþování
Užívání pĜejatých jmen
v ost. vyuþ.pĜedmČtech
Sledování cizích vl.jmen
v uþebních textech ost.
vyuþovacích pĜedmČtĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s pĜejatými slovy, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o užití pĜejatých slov v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovní zásobu v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
TvoĜí vhodné jazykové projevy podle komunikaþní situace
SoustavnČ obohacuje svou aktivní slovní zásobu.
ZŠ Pardubice – Studánka

342

Školní vzdČlávací program

Téma - Tvarosloví 8. roþník
Výstupy - Žák správnČ užívá spisovné slovesné tvary a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci,
Roþníkové výstupy
Žák: Zná význam pojmu
slovesný vid
Umí vid poznat a správnČ užívat
Dovede rozlišit významové
odlišnosti vyjádĜené videm
SprávnČ urþuje slovesný þas
u sloves dokonavých

PĜesahy, souvislosti
Lit. - citáty, pĜísloví, rþení
Sloh - vypravování, popis dČje
Odborné texty- þasový sled,
ohraniþení dČje

Uþivo
Slovesný vid

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu:
Moje muzeum

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje správným užitím vyjádĜení þasové posloupnosti
a ohraniþenosti dČjĤ
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovesa v písemném i ústním projevu
TvoĜí vhodné jazykové projevy podle komunikaþní situace
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Téma – Pravopis – 8. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve vČtČ jednoduché i souvČtí
UýIVO

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY

UpĜesĖující poznámky

Ve všech pĜedmČtech žák v pĜípadČ
písemného projevu aplikuje správné
užití pravopisných jevĤ

Pravopis i/y v koncovkách Žák na základČ vČdomostí
z nižších roþníkĤ správnČ
aplikuje psaní i/y v koncovkách
podstatných a pĜídavných jmen,
ve shodČ podmČtu a pĜísudku
v minulém i pĜítomném þase
PĜedpony s-,z-,vz-,
pĜedložky s,se,z,ze

Skupiny bČ/bje, pČ,
vČ/vje, mČ/mnČ

PěESAHY, SOUVISLOSTI

Žák rozlišuje psaní jednotlivých
pĜedpon u sloves a slov od nich
odvozených podle jejich
významu, zároveĖ vnímá
ustálené pĜípady, jejichž pravopis
neodpovídá daným pravidlĤm.
Psaní pĜedložek rozlišuje podle
pádĤ, se kterými se pojí.
Žák navazuje ne uþivo nižších
roþníkĤ a rozlišuje pravopis
jednotlivých skupin na základČ
znalosti pĜedpon a slovotvorných
základĤ slov, dále pak podle
pravopisu slov pĜíbuzných.

K uþení:: - žák dává do souvislostí nové uþivo s uþivem z nižších roþníkĤ, K Ĝešení problémĤ: - žák užívá pĜi použití pravopisných jevĤ logické postupy
Sociální a personální: - žák aktivnČ spolupracuje pĜi skupinové práci, Obþanské: - žák pĜistupuje k jazyku jako ke kulturnímu a historickému dČdictví
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Téma - Skladba

8. roþník

Výstupy - Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve vČtČ a v souvČtí
Roþníkové výstupy
Žák: SprávnČ rozliší vČtu
jednoduchou a souvČtí
Rozezná druhy vedlejších vČt
Pozná významové pomČry mezi
souĜadnČ spojenými VV, VH
i mezi vČtnými þleny
Rozliší souvČtí souĜadné i podĜ.
VhodnČ užívá spojovací výrazy
a interpunkci
Zvládne jazykový rozbor

Uþivo
VČta jednoduchá a souvČtí
Druhy vedlejších vČt
Významové pomČry mezi souĜ.
spojenými VH
Význ. pomČry mezi vČt. þleny
Významové pomČry mezi VV
SouvČtí souĜadné a podĜadné
Spojovací výrazy v souvČtí
Interpunkce v souvČtí
Jazyk. rozbory, složitČjší souvČtí

PĜesahy, souvislosti
Lit. - funkce vČty jednoduché
a souvČtí v literárním díle
F, PĜ, Ch - vztahy mezi jevy
M - logika

UpĜesĖující poznámky
Jazykové rozbory
Referáty
Mluvní cviþení

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí, prostĜednictvím jazykových rozborĤ rozvíjí své logické myšlení
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje pro správné pochopení významových vztahĤ
mezi poznatky a fakty
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá tvoĜení vČt v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
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Téma – Skladba – 8. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – rozlišuje významové pomČry v souvČtí, chápe syntax složitČjších souvČtí
Roþníkové výstupy
Uþivo
PĜesahy, souvislosti
UpĜesĖující poznámky
Žák:
- postupné spojování
- znaþná souvislost se
- rozezná 6 druhĤ významových - významové pomČry mezi
jazykových úkolĤ se
slohovým výcvikem
vČtnými þleny a vedlejšími
pomČrĤ
stylistickými a literárními
vČtami
- odliší souvČtí souĜadné a
- prolínání hláskosloví,
- u témat „úvaha,
- souvČtí souĜadné a
podĜadné
tvarosloví a skladby ve
charakteristika
literární
všestranných jazykových
podĜadné
- umí vhodnČ užívat rĤzné
rozborech
postavy a pĜírodní líþení“
- spojovací výrazy v souvČtí
spojovací výrazy
užití složitČji stavČných
- interpunkce v souvČtí
- chápe a graficky zaznamená
souvČtí pĜi zachování
- jazykové rozbory
stavbu složitČjších souvČtí
srozumitelnosti a logiþnosti
nároþnČjších souvČtí
- umí objasnit jejich interpunkci
- grafy složitČjších souvČtí
- na zadaný souvČtný graf
- souvČtí jednoduché a složité - užití obsahové podstaty textu,
vypracuje vhodný text
se kterým aktuálnČ
pracujeme,k prolínání
s výukou v ostatních
pĜedmČtech

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k uþení
Kompetence k Ĝešení problémĤ
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Téma: Obecné výklady o jazyce
Výstup RVP ZV – Žák se seznámí se slovanskými jazyky, útvary národního jazyka a s jazykovou kulturou
Uþivo - ukázky

PĜesahy souvislosti

Poznámky

Roþníkové výstupy
Žák: - zná rozdČlení
slovanských jazykĤ
- orientuje se historii
vzniku spisovného
jazyka
- seznámí se s texty
v hlaholici a cyrilici
- seznámí se
orientaþnČ
s ruštinou,
polštinou,
slovenštinou,
srbochorvatštinou
- rozezná spisovný a
nespisovný jazyk,
jejich útvary
- seznámí se
s nČkterými
náĜeþími
- ví, co je jazyková
kultura

Slovanské jazyky

Útvary þeského jazyka a
jazyková kultura

Z – kde leží zemČ, ve kterých mluví
tímto jazykem?
D – celé spektrum þeských dČjin
obrozenecké snahy

- využití hovorové podoby
jazyky v dílech nČkterých autorĤ
dČtské literatury

Z – místa, kde se mluví náĜeþím
D – Hus, Národní obrození, vznik
samostatného ýeskoslovenska

- dramatizace textu v hodinách
literární výchovy

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: žák se uþí komunikaci s jinými národy, chápat jejich odlišnosti
Kompetence pracovní: žák se uþí práci v kolektivu
Kompetence k Ĝešení problémĤ: žák pracuje s problémovými úlohami
Kompetence k uþení : žák se uþí zacházet s novými poznatky a ty vhodnČ aplikovat
Kompetence sociální, personální a obþanské: žák si uvČdomuje své postavení þlena národa s dlouholetou
kulturní tradicí
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9. roþník

Téma - Obecné výklady o jazyce 9. roþník
Výstupy - Chápe jazyk jako svébytný historický jev, v nČmž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významný
sjednocující þinitel národního spoleþenství a jako dĤležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdČlávání
Roþníkové výstupy
Žák: Zná zaĜazení þeštiny
v soustavČ jazykĤ
Umí se správnČ vyjadĜovat
pĜimČĜenČ komunikaþní situaci
Zná základní etapy vývoje
þeštiny
Zná jazykovČdné diciplíny
Zvyšuje svou jazykovou kulturu

Uþivo
Projev mluvený a psaný
Funkce Ĝeþi
Druhy jazykĤ
Slovanské jazyky
Vývoj jazyka
Útvary þeského jazyka
JazykovČda a její disciplíny
Jazyková kultura

PĜesahy, souvislosti
Porovnání rĤzných jazykĤ
Význam znalosti cizích jazykĤ
pĜi cestování
PoþešĢování cizích místních
názvĤ
PĜíbuznost jazykĤ
Mezinárodní slova

UpĜesĖující poznámky
Samostatná mluvní
cviþení
Nácvik volby vhodných
jazykových prostĜedkĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí, prakticky využívá získané teoretické znalosti v komunikaci
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje, usiluje o rozvoj svého vyjadĜování
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o jiných jazycích, aktivnČ pĜistupuje k osvojení alespoĔ jednoho svČtového jazyka
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Tematický okruh – SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOěENÍ SLOV – 9. ROýNÍK
Výstupy RVP ZV
Žák rozlišuje a pĜíklady v textu dokládá nejdĤležitČjší zpĤsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoĜení þeských slov,
rozpoznává pĜenesená pojmenování, zvláštČ ve frazémech

UýIVO
Slovo a sousloví, vČcné
významy slov
Rozvoj slovní zásoby
Významové vztahy mezi
slovy, synonyma,
homonyma, antonyma
Rozvrstvení slovní
zásoby

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY
- žák chápe slovní a mluvnický
význam slov, dokáže urþit vztah
nadĜazenosti, podĜazenosti a
souĜadnosti slov, rozlišuje ustálená
spojení slov s jedním významem
- rozlišuje aktivní a pasivní slovní
zásobu
- zná a umí rozlišit zpĤsoby
obohacování slovní zásoby (
tvoĜením nových slov, pĜejímáním
z cizích jazykĤ, pĜenášením
významu slov na nové skuteþnosti,
spojováním slov v sousloví)
- umí nahradit slova synonymy,
antonymy, homonymy

KLÍýOVÉ KOMPETENCE
K uþení - pracuje s obecnČ
používanými termíny,
samostatnČ porovnává
získané informace
K Ĝešení problémĤ vyhledává potĜebné informace
v jazykových pĜíruþkách, ve
slovnících, na internetu
Kompetence komunikativní pĜi vyhledávání informací
používá informaþní
technologie – internet
Kompetence pracovní používá úþinnČ pĜíruþky a
slovníky, pĜi práci na internetu
dodržuje daná pravidla
Kompetence sociální a
personální - aktivnČ
spolupracuje pĜi skupinové
práci

PěESAHY, SOUVISLOSTI
- rámci uþiva je možné zaĜadit
PROJEKT zamČĜený na
zkoumání vybraných slov
z rĤzných pohledĤ,
porovnávání rĤzných hledisek
pohledu možno doplnit
obrazovým mareriálem, vlastní
kresbou
- práce s jazykovými
pĜíruþkami, slovníky (
vyhledávací a porovnávací
þinnost)

- rozlišuje slova domácího pĤvodu,
zdomácnČlá, pĜejatá z cizích jazykĤ
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UýIVO

Stavba slova

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY

KLÍýOVÉ KOMPETENCE

PěESAHY, SOUVISLOSTI

- umí urþit stavební þásti slova
(morfémy) a chápe jejich
funkci
( koĜen, pĜedpona, pĜípona,
koncovka, kmen )
- rozliší slova vzniklá
odvozováním, skládáním,
zkracováním
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Téma - Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební 9. roþník
Výstupy - Žák v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve vČtČ jednoduché i souvČtí

Roþníkové výstupy
Žák: Umí poznat, jakým
zpĤsobem je slovní zásoba
o dané slovo obohacena
Zná význam slov, nebo ho umí
vyhledat v jazyk. pĜíruþkách
Dovede odĤvodnit pravopisné
jevy vzniklé obohacováním
slovní zásoby
Zná zásady shody pĜísudku
s podmČtem a správnČ je využívá
SprávnČ užívá velká písmena
v názvech

Uþivo
Opakování a procviþování
pravopisu pĜedpon, i-y v koĜeni
slova i koncovkách
Shoda pĜísudku s podmČtem
Velká písmena v názvech
Shrnutí poznatkĤ z pravopisu
získaných na ZŠ

PĜesahy, souvislosti
Užití jazykových pĜíruþek
PĜ - názvy zvíĜat a rostlin
D - názvy historických událostí,
míst a postav
M, F, Ch - odborné názvy
Z - názvy míst, cestování

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu:
Jak vznikla místní
pojmenování v obci
Pravopisná cviþení
Sledování pĜejatých
slov v uþebních textech
ostatních vyuþovacích
pĜedmČtĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí, má zájem o rozvoj svých jazykových a vyjadĜovacích schopností
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje, umí pĜijmout závČry a cíle ke zlepšení chyb
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o užití pĜejatých slov v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje, zvládá vést správnČ poznámky v ost. vyuþ. pĜedmČtech
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Tematický okruh – TVAROSLOVÍ – 9. ROýNÍK
Výstupy RVP ZV
Žák správnČ tĜídí slovní druhy, tvoĜí spisovné tvary slov a vČdomČ jich používá ve vhodné komunikaþní situaci
UýIVO
Slovní druhy, mluvnické
významy a tvary slov

ROýNÍKOVÉ VÝSTUPY

KLÍýOVÉ KOMPETENCE

PěESAHY, SOUVISLOSTI

Na základČ vČdomostí získaných
v nižších roþnících žák rozlišuje
slova ohebná a neohebná,
jednotlivé slovní druhy, urþuje jejich
mluvnické kategorie a vytváĜí jejich
správné tvary jak v mluveném, tak
v psaném projevu, chápe jejich roli
ve vČtČ

K uþení - žák dává do
souvislostí uþivo nižších
roþníkĤ a propojuje ho do
širších celkĤ, pracuje s obecnČ
užívanými termíny
K Ĝešení problémĤ - žák
sleduje vlastní pokrok pĜi
zvládání uþiva, které navazuje
na uþivo minulých roþníkĤ
Kompetence sociální a
personální - žák spolupracuje
ve skupinČ pĜi Ĝešení zadaných
úkolĤ

Ve všech pĜedmČtech žák
užívá spisovné tvary slov
v písemném i psaném projevu

Tvary nepravidelných
sloves být, jíst, vČdČt,
vidČt

Žák zná nepravidelná slovesa a umí
vytvoĜit jejich správné tvary
v mluveném a psaném projevu

PĜechodníky

Žák umí rozlišit pĜechodníkové tvary
pĜítomné a minulé podle vyjádĜení
souþasnosti nebo pĜedþasnosti
s dČjem slovesa v pĜísudku, umí
vytvoĜit pĜechodníkové tvary od
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AJ, NJ – porovnání nČkterých
slov a tvarĤ s tvary v cizím
jazyce
( platnost pĜenesených
významĤ pouze v jednom
jazyce)
Práce s jazykovými
pĜíruþkami, SSý, SCS atd.
Práce s texty starší þeské
literatury
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kmene pĜítomného a minulého
pomocí koncovek ve všech rodech
jednotného i množného þísla, umí
z pĜechodníkĤ vytvoĜit pĜidáním
koncovky –i pĜídavná jména
slovesná
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Téma - Zvuková stránka jazyka

9. roþník

Výstupy - Žák spisovnČ vyslovuje þeská a bČžnČ užívaná cizí slova, zvládá zvukovou stránku vČty
Roþníkové výstupy
Žák: Zná soustavu þeských
hlásek, umí správnČ vyslovovat
a užít hlásky v domácích
i pĜejatých slovech
Zná zásady spodoby znČlosti
Zvládá správnou zvukovou
podobu vČty
SprávnČ vyslovuje i píše hlásky
a skupiny hlásek

Uþivo
Samohlásky a souhlásky
Souhlásky znČlé a neznČlé
Souhlásky párové
Zásady spisovné výslovnosti
Spodoba znČlosti
Slovní pĜízvuk,
VČtný pĜízvuk, vČtná melodie

PĜesahy, souvislosti
Lit. - recitace básnČ, pokusy
o umČlecký pĜednes prózy
Všechny pĜedmČty - spisovná
výslovnost odborných názvĤ
i ve veškerých jazykových
projevech

UpĜesĖující poznámky
Možnost projektu
Obal a tĜídČní odpadu
Pravopisná cviþení
Sledování výslovnosti
ve vyuþování ostatních
pĜedmČtĤ

Rozvoj klíþových kompetencí:
Kompetence k uþení
Operuje s užívanými termíny, uvádí vČci do souvislostí, dbá na
SamostatnČ pracuje a výsledky práce kriticky posuzuje
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Vyhledává informace o výslovnosti pĜejatých slov v ostatních vČdních oborech a znalosti z ýJ tam aplikuje
Kompetence komunikativní
VýstižnČ užívá slovní zásobu v písemném i ústním projevu k vyjádĜení rozmanitosti jevĤ
TvoĜí vhodné jazykové projevy podle komunikaþní situace
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma –Skladba – 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: Užívá správnČ principy þeské skladby, chápe významové vztahy gramatických jednotek ve vČtČ
Roþníkové výstupy
Žák:
- pracuje s pojmy „vČta oznamovací,
tázací“ (i typy otázek), „ žádací“
- seznamuje se s funkcí vČty podmČtové
a
vČty bezpodmČté
- uþí se znaky výpovČdi
- opakuje si rozdíl mezi vČtou
jednoduchou
a souvČtím
- je seznámen s valencí sloves a se
slovesy
bezvalenþními, se základem vČty
(minimální vČtou)
- získává pĜehled o formách skladebních
vztahĤ- shoda, pĜimykání, Ĝízenost
- správnČ užívá pĜívlastek tČsný a volný
odlišuje u doplĖku shodu a pĜimykání
Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence k uþení
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Kompetence sociální a personální

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

PĜesahy, souvislosti

- vČty podle postoje
mluvþího
- vČta dvojþlenná a
jednoþlenná
- vČtný ekvivalent
- mluvnický zápor

dramatizace textu
obsahujícího
rĤzné typy výpovČdi

UpĜesĖující poznámky
- nabízí se možnost
skupinové
práce a práce s textem

Ch– objevování pĜíþinné
souvislosti s pojmem valence
atomu (schopnost vázat jiné
atomy)

- skladební dvojice

Aj,Nj – užití a tvoĜení záporu
v cizím jazyce

- pĜívlastek tČsný

-zápory v citátech slavných

- pĜívlastek volný

-mediální výchova – práce s
Internetem

- hledání pĜíkladĤ a opakĤ
- kladná a záporná tvrzení –
média
– vlastní tvorba
- tvoĜení textu dle zadaného
schématu

- doplnČk

– hledá vhodné skladební prostĜedky ke kvalitnímu ústnímu i písemnému sdČlení
– prací s rĤznými zdroji informací se uþí Ĝešit problémové úkoly
– hledá a upevĖuje si svou pozici v kolektivu plnČním úkolĤ pĜi skupinové práci, poznává své klady a zápory

355

Školní vzdČlávací program

Téma – Skladba – 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – rozlišuje vztahy v souvČtí, chápe syntax složitých souvČtí a významové vztahy v souvČtí
Roþníkové výstupy
Žák:
- graficky znázorní stavbu
souvČtí s jeho závislostmi
- zopakuje si rozdíl mezi
souvČtím souĜadným a
souvČtím podĜadným a druhy
vedlejších vČt
- vypracovává podle textu
souvČtné grafy a naopak
podle zadaných schémat
tvoĜí smysluplná souvČtí
- pĜipomene si šest druhĤ
významových pomČrĤ

Uþivo

PĜesahy, souvislosti

- vČta hlavní a vedlejší, Ĝídící
- práce s odbornými
þasopisy
a závislá
- souvČtí souĜadná a
- vyhledávání informací z
podĜadná, druhy vedlejších
Internetu
vČt
- významové pomČry mezi
souĜadnČ spojenými
vČtnými þleny a vedlejšími
vČtami
- složité souvČtí

UpĜesĖující poznámky
- vhodná je forma všestranných
jazykových rozborĤ
- sestavení pohádky þi pĜíbČhu
na
zadané schéma vČtných
(souvČtných) vztahĤ
Možnosti projektĤ:
- práce s médii – spojení
Internet,
školní þasopis, samostatná
tvorba

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní

– práce s textem a práce ve skupinách

Kompetence k uþení

– chápe nutnost získávání pĜehledu o nových skuteþnostech s cílem umČt se ucelenČ,
pĜehlednČ a výraznČ dorozumívat s okolím / ústnČ i písemnČ/

ZŠ Pardubice – Studánka

356

Školní vzdČlávací program

Téma – Skladba – 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: Užívá správnČ principy þeské skladby
Roþníkové výstupy
Žák:
- pracuje s pojmem „ vČta
uvozovací“
- užívá všechny možnosti ve výstavbČ
pĜímé Ĝeþi
- uvČdomuje si, které þásti vČty
/výpovČdi/ nejsou souþástí vČtného
rozboru
- rozpoznává rozdíly mezi psanou a
mluvenou formou jazyka, dále pĜi
rĤzném stylistickém užití / podle
prostĜedí, objektu výpovČdi atd./
- þlení vČty na východisko a jádro
- v rytmizaci textu správnČ užívá
pĜíklonky a pĜedklonky

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní
Kompetence k Ĝešení problémĤ
Kompetence obþanské
ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

PĜesahy, souvislosti

- Ĝeþ pĜímá a nepĜímá

- samostatný vČtný þlen,
- oslovení, vsuvka, vČta
neúplná

- poĜádek slov v þeské vČtČ

– v mluvních cviþeních žák
užívá
prostĜedkĤ vČty neúplné,
oslovení, vsuvky

UpĜesĖující poznámky
- v hodinách slohu užití
správné
formulace a tvoĜení vČt
jednoduchých i složitých
souvČtí, napĜ. ve slohových
pracích a v pĜíspČvcích do
školního þasopisu

Ov, Rv – oslovení spolužákĤ i
- nabízí se forma práce
kolektivu v referátech i
s textem
samostatných tematických
pĜi rĤzném jeho formování a
úkolech
pĜepracovávání

- navazuje a udržuje kontakt s kolektivem spolužákĤ, též s uþiteli
–správným užitím rĤzných Ĝeþových dovedností rozþlení a objasní problémový úkol
- pČstování schopnosti k udržení jasných vztahĤ ve svém okolí
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Komunikaþní a slohová výchova
Téma – Vypravování 6. - 9. roþník
Rozvoj klíþových kompetencí
Výstupy RVP ZV
Kompetence komunikativní- využívat rĤzné prostĜedky ke
Žák: - dorozumívá se kultivovanČ, výstižnČ a vhodnČ
komunikaci s ostatními
- samostatnČ pĜipraví vypravování
Kompetence sociální a personální- pracovat ve skupinČ
- využívá základy studijního þtení, vyhledá klíþové myšlenky, slova
- hodnotit spravedlivČ výkon ostatních

spolužákĤ
Kompetence k uþení - samostatné pozorovat okolí
- dávat jevy do souvislostí
Kompetence obþanské - upevĖovat postoj k lidem
v nebezpeþí,
pomoc druhým (pĜíbČhy k vyprávČní)
Kompetence k Ĝešení problémĤ - pĜekonávat své nezdary
zdokonalováním dalších slohových výkonĤ

- uspoĜádá informace z textu s ohledem na jeho úþel
- odlišuje spisovný a nespisovný projev

Roþníkové výstupy

Uþivo
PĜesahy, souvislosti
PĜ
Žák:
Vypravování
- zpracovává vypravování
- pĜíbČhy o ochranČ pĜírody,
- podle obrázku (6. roþ.)
- soustĜedí se na událost, která se - podle pĜíbČhu (6. roþ.)
zvíĜat
stala
- vlastního pĜíbČhu (7. roþ.)
- umí sestavit osnovu
- pĜevyprávČní textu
- dokáže pĜevyprávČt pĜíbČh
(7.roþ.)
z knihy, z filmu...
- autorské (9. roþ.)
- ví, jak pĜi používání vlastních
- vymyšlený pĜíbČh (8.
vyjadĜovacích prostĜedkĤ (dČjová
roþ.)
slovesa, pĜívlastky...) gradovat
- dramatizace (7. roþ.)
napČtí ve vypravování
- v umČlecké oblasti (9.
roþ.)
ZŠ Pardubice – Studánka
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UpĜesĖující poznámky
Žák:
- od 8. roþníku zdokonalování
se ve výstavbČ (gradaci)
pĜíbČhu
- chápe složitost výstavby
vČtné konstrukce a umí ji
používat
- pĜevypráví i složitý a
víceúrovĖový pĜíbČh
- prokládá své vypravování
prvky líþení úvahy

Školní vzdČlávací program

Téma – Popis 6. – 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – v mluveném projevu pĜipraveném i improvizovaném vhodnČ užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních
prostĜedkĤ Ĝeþi
– samostatnČ vypracuje popis na zadané téma
– uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel
–
Roþníkové výstupy
Uþivo
PĜesahy, souvislosti
UpĜesĖující poznámky
Žák:
Žák:
Vv
Popis
- chápe význam popisu,
- využití obrázkĤ Josefa
- budovy (6. r.)
od 7. roþníku
- zná rozdíl mezi statickým a
specielnČ popisu pracovního
Lady
- místnosti (6. r.)
dynamickým popisem,
popisu
- použití reprodukce
- postavy (6. r.)
peþlivČ vybírá vhodné
- užívá vhodné jazykové
vhodného malíĜe
- krajiny (6. r.)
jazykové prostĜedky pĜi
sestavování popisu
prostĜedky
- pracovního postupu (6., 7. r.)
umČleckého díla
D
- sestaví vlastní text podle
- výrobkĤ (7. r.)
pĜi popisu postavy rozlišuje
- popis budovy urþitého
osnovy a pĜi zachování
- umČleckého díla od
charakteristiku vnČjší a
architektonického období
vnitĜní,
pĜímou a nepĜímou,
správného postupu
jednoduchého ke složitému (7., 9.
z hlediska výbČru jazykových
- vhodnČ svou práci prezentuje
r.)
Pþ
prostĜedkĤ umí užívat
- pĜírodního motivu – líþení od
- popis vlastního výrobku
podstatná a pĜídavná jména
- užívá i citovČ zabarvená
jednoduchého ke složitému (8., 9.
(hlavolam atd.)
slova
r.)
- vyjadĜuje se i s pomocí rþení,
Z
- þlovČka – charakteristika (7. r.)
užívá pĜirovnání, pĜísloví a
- exkurze, využití v popisu
- literární postavy 8., 9. roþ.)
poĜekadla
dČje
- dČje (6. – 9. r.)
od 8. roþníku
- chápe smysl a podstatu
subjektivnČ zabarveného
popisu, tvoĜí jej na konkrétnČ
ZŠ Pardubice – Studánka
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zadané téma, osobitČ svou
práci zabarvuje
- v charakteristice literární
postavy je veden k ucelené
slohové práci o výrazné
postavČ z naší národní
literatury (stejnČ tak v 9.
roþ.)
od 9. roþníku
- procviþuje na složitČji
zadané skuteþnosti
dovednosti v psaní
subjektivnČ zabarveného
popisu, bohatČ užívá
pĜívlastky, vČtné konstrukce
- pracovní postup je aplikován
na složitČjší výkony
- umČlecká díla k procviþování
jejich popisu jsou volena
z nároþnČjších oblastí (váza,
budova, socha...)
- pĜi popisu dČje chápe
jednotlivé složky
v událostech a þasových
souvislostech, vhodnČ volí
slovesa a pĜívlastky, umí
zachycovat opakující se
události
3 hodiny vČnovány slohové
práci (pĜíprava, provedení,
hodnocení)
ZŠ Pardubice – Studánka
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- 6. roþ.:
Popis
charakteristika
- 7. roþ.:
Charakteristika
postavy
- 8. roþ.:
Charakteristika
literární postavy
- 8., 9. roþ.: SubjektivnČ
zabarvený popis
Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence k uþení
Kompetence k Ĝešení problémĤ

ZŠ Pardubice – Studánka

- umČt svĤj názor prezentovat
- aktivnČ vytváĜet pozitivní atmosféru pĜi skupinové práci
- posoudit svĤj výkon
- jako cíl mít dobrou úroveĖ svých vyjadĜovacích schopností
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6. – 9. roþník
Téma – Výtah, výklad, výpisky, dopis, žádost
Výstupy RVP ZV
Žák : – odlišuje ve þteném nebo slyšeném textu fakta
– využívá základy studijního þtení – klíþová slova, hlavní myšlenky, otázky, poznámky, výpisky nebo výtah
– uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel
Roþníkové výstupy
Uþivo
PĜesahy, souvislosti
UpĜesĖující poznámky
- všechny naukové pĜedmČty - Žák:
Výtah (6., 7., 8., 9.)
Žák:
- v 9. roþníku umí vystihnout ve
pĜi zkoušení je žák schopen
- poĜizuje si výpisky ze snadného
Výklad (8., 9.)
výkladu a výtahu i pĜíþinné
dodržet osnovu þlánku, vyjádĜit
odborného textu
vztahy mezi jevy, kombinuje
podstatu jevu
Výpisky (6.)
- sestavuje výtah z odborného
se i popis s výkladem
Rv
Dopis (6.)
þlánku
- v 8. roþníku umí podat ve
– úĜedním dopisem vyĜizovat
výkladu odborné pouþení o
dĤležité záležitosti v rodinČ
Žádost (7.)
- pochopí hlavní myšlenky textu
urþitém jevu, problému
– podáním žádosti Ĝešit rĤzné
- rozliší a sestaví dopis úĜední a
potĜeby a okolnosti v rodinČ - nastíní i vztahy mezi jevy
osobní
- chápe složitost souvislostí i
vztahy podĜazenosti
- umí formu ústní a písemné
žádosti
3 hodiny vČnovány slohové
- vybírá vhodné jazykové
práci – osobní dopis – 6.
prostĜedky
roþník
- sestaví na základČ vlastních
poznámek a osnovy výklad o
jednoduchém odborném
problému
Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence obþanské
Kompetence k uþení

- uplatĖovat vlastní práva (i povinnosti) užitím vhodné formy žádosti, úĜedního dopisu
- pochopit základ a podstatu z výkladu uþitele, zachytit osnovu i z ostatních zdrojĤ informací – média,
internet...
Kompetence komunikativní
- zachytit podstatu z jevĤ posuzované oblasti, zvýšit kompaktnost sdČlení þi dorozumČní s ostatními žáky
Kompetence k Ĝešení problémĤ - zlepšovat stale své výkony, systém pokus a omyl (jednoduchá slohová cviþení)

ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma – Jednoduché komunikativní žánry (vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, SMS zpráva) – 6. roþ.
Výstupy RVP ZV
Žák: – rozlišuje komunikaþní zámČr partnera
– rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
– uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel
– ovČĜuje fakta pomocí dostupných informaþních zdrojĤ
–
Roþníkové výstupy
Uþivo
PĜesahy, souvislosti
Žák:
Vzkaz
Vv:
- sestavuje zprávu a oznámení
- grafické znaky, jejich hodnota
Inzerát
- užívá vzkaz v písemné formČ
Objednávka
- navazuje na písemné sdČlení
Ov
Zpráva
- vztahy s nejbližšími
formou SMS (užití grafických
- dČlba úkolĤ v rodinČ
Oznámení
znakĤ, symbolĤ)
- zodpovČdnost za svĤj podíl na
- vyplní pĜehlednČ formuláĜ a
SMS zpráva
úkolech
objednávku
Rv
- rozpoþet v rodinČ, nákup a
prodej

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní

ZŠ Pardubice – Studánka

UpĜesĖující poznámky
- zprávu a oznámení možno
doplnit grafickou úpravou
- na objednávku a inzerát
využít i oficiální tiskoviny
Možnosti projektĤ
Vv, Tv, vedení školy
oznámení s výtvarným
zpracováním využít na akce ve
škole – sbČr papíru, sportovní
utkání, úklid areálu...

- použít dobĜe sestavenou zprávu þi oznámení k oslovení ostatních ve spoleþnosti þi
spolužákĤ
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Téma – Úvaha – 8., 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák: – pĜipraví samostatnČ úvahu
– zhodnocuje vlastní názor
– uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel
– využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i vČcnČ správnému písemnému projevu (i k vlastnímu tvoĜivému
psaní)
– odlišuje ve þteném nebo slyšeném textu fakta od názorĤ a hodnocení, ovČĜuje fakta pomocí dostupných
informaþních zdroj
Roþníkové výstupy
Uþivo
PĜesahy, souvislosti
UpĜesĖující poznámky
PĜ
Žák:
Úvaha
Žák:
- zpracovává úvahu na vlastní
- celospoleþenská témata
- vztah k životu, pĜírodČ
- využije možnosti vyjádĜit svĤj
názor, své hodnocení
téma
- osobní témata
Ov
uþí se uvažovat nad tématy,
- mé životní postoje
- uplatĖuje zkušenosti
která se jej dotýkají
- má budoucnost, profese
- umí vyjádĜit své názory,
Rv
Možnosti projektĤ
postoje
- vztahy v rodinČ, spoleþnosti
PĜ, Tv
- nastíní možnosti Ĝešení
- boj proti kouĜení
- užívá bohaté jazykové
- úvaha (8., 9. roþ.)
prostĜedky
PĜ, Z
- vytváĜí složité vČtné (souvČtné)
- ochrana životního prostĜedí
konstrukce
- úvaha (9. roþ.)
3 hodiny vČnovány slohové
práci (pĜíprava, provedení,
hodnocení)
- 8. roþník, 9. roþník
Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence komunikativní - vhodným zpĤsobem komunikovat s ostatními
Kompetence k uþení - budovat vlastní názor
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Téma – Životopis 7., 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák : - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodnČ využívá spisovné jazykové prostĜedky vzhledem ke svému
komunikaþnímu zámČru
- uspoĜádá informace v textu s ohledem na jeho úþel
Roþníkové výstupy
Žák:
- sestavuje svĤj životopis
- poĜídí jednoduchý životopis
známé osobnosti
- sestavuje osnovu profesního
životopisu

Uþivo
Životopis – vlastní (7. roþ.)

PĜesahy, souvislosti
Ov
– vlastní uplatnČní v profesi
– uspČt mezi ostatními
– hodnotový ĜebĜíþek

– jiné osoby (7.
roþ.)
Strukturovaný životopis (9.

UpĜesĖující poznámky
Žák:
- 3 hodiny vČnovány slohové
práci (pĜíprava, provedení a
hodnocení) – 9. roþ.

Pþ
- oblíbenost prac. þinností
jako žákovy profese

r.)

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence obþanské
Kompetence sociální a personální
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- uvČdomit si vlastní místo ve spoleþnosti, svou úroveĖ
-pĜesnČ ocenit vlastní schopnosti ve vztahu k budoucímu povolání
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Téma – Proslov, diskuse, publicistické útvary, fejeton - 9. roþník
Výstupy RVP ZV
Žák : - dorozumívá se kultivovanČ, výstižnČ a vhodnČ
- zapojuje se do diskuse, Ĝídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
- vhodnČ užívá spisovné jazykové prostĜedky vzhledem ke svému komunikaþnímu zámČru
Roþníkové výstupy
Žák:
- umí pĜipravit krátký proslov (k
blízkým osobám)
- uspoĜádá diskusi na aktuální
téma dle zájmu spolužákĤ
- procviþuje formu zpráv,
úvodníkĤ a komentáĜĤ, též
interwiev a reportáž
- chápe zvláštnosti fejetonu
v þeské literatuĜe

Rozvoj klíþových kompetencí
Kompetence obþanské
Kompetence sociální a personální
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Uþivo
Proslov
Diskuse
Publicistické útvary
Fejeton

PĜesahy, souvislosti
-školní þasopis
-práce v kolektivu
-odpovČdnost za pĜíspČvek
-užití rĤzných forem
publicistické práce

UpĜesĖující poznámky
Žák:
- dbá v proslovu nejen na
jazykovČ správné a slohovČ
vhodné vyjadĜování, ale
dĤraz klade i na obsah
- u diskuse vyjadĜuje svĤj
názor, hodnotí ostatní a
nabízí Ĝešení, též dbá na
pravidla slušného
spoleþenského chování
- navazuje na referát a výklad
- v oblasti publicistických
útvarĤ chápe funkci
zpravodajských útvarĤ,
úvahových útvarĤ a
pĜechodných útvarĤ (jako je
napĜ. reportáž, která sdružuje
publicistické útvary a
umČleckou formu
s dokumentární pĜesností)

- uvČdomit si vlastní úroveĖ, pozici mezi ostatními
-v práci tĜídní samosprávy užívat formu proslovu k oslovení spolužákĤ ¨
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Literární výchova
Téma:

MĤj domov

6. roþník

Výstup RVP ZV - ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla, rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

Roþníkové výstupy
Žák:
-

získává neokázalý
vztah k naší zemi i k
regionĤm
buduje si pocit
sounáležitosti a
odpovČdnosti
procviþuje a kultivuje
své þtenáĜské
dovednosti
rozeznává metaforu,
pĜirovnání, nadsázku,
ironii, humor
poznává významné
postavy historie

Uþivo – ukázky:

PĜesahy, souvislosti:

MĤj domov: - J.V.Sládek
- F.Nepil
- B.Balbín
Otec vlasti: - J.Seifert
- E.Petiška
- Vita Caroli
- J.Vrchlický
Uþitel národĤ : H.Doskoþilová
- I.Olbracht
- Fr. Kožík
Národ sobČ: - J.John
- M.V.Kratochvíl
- K.ýapek
Bejvávalo: - F.Nepil
- B.NČmcová

Poznámky:
projekt Národní
obrození

Ov, Z,D,Vv,Hv
D Vv,Hv,Z

projekt Karel IV. a jeho
doba

D, výuka cizích jazykĤ
Ov- náprava spoleþnosti
Hv, Vv

mluvní cviþení – nejen
o knize

Vv,Hv,film, D

D – etnografie
Ov,Hv

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní : - hledání vhodných jazykových prostĜedkĤ, þtenáĜské dovednosti
Kompetence pracovní a kompetence k Ĝešení problémĤ: - možnost smČr. k výbČru povolání,
skupinová práce
Kompetence obþanské a kompetence k uþení - vyhledávání nových informací
Kompetence sociální a personální: žák hodnotí práci a úsilí druhých
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma:

Za dobrodružstvím

Výstup RVP ZV -

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování,
vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ, v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích

Roþníkové výstupy
Žák:
-

-

6. roþník

získává etické a
ekologické vztahy
k pĜírod. bohatství,
hodnotící postoje
budování pocitu
sounáležitosti a
odpovČdnosti k pĜírodČ
kultivace þtenáĜských
dovedností
pracuje s dramatizací,
líþením, personifikací,
antropomorfizací

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

V nebezpeþí:
J.Foglar
E.T.Seton
A.Ransone
L.Moulis
R.Kipling
J.O.Corwood

Poznámky

Ov, Rv,Tv,PĜ,Z
možnost projektu

možnost projektu
- úþast v soutČži
(ekologického
charakteru)

.

Vazba na ŠvP

mluvnice, sloh,
charakteristika, líþení

V zahradČ, v lese, na
horách:
J.Tomeþek
J.Hanzlík
R.Moric
K.Nový
J.London

PĜ – trvale udržitelný rozvoj
Z, PĜ, Ov, Rv – vztah k rodinČ
Mluvnice, sloh – líþení,
perzonifikace

Výchova proti
antisemitismu
dramatizace

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: využívá získané komunikativní dovednosti k vytváĜení vztahĤ potĜebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence obþanské, sociální a personální: pocit sounáležitosti s pĜírodou, spolupráce s
ostatními
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Téma:

Nevšední pĜíbČhy

Výstup RVP ZV -

formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení a názory na umČlecké
dílo,
tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ literární teorie,
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svĤj názor doloží argumenty

Roþníkové výstupy
Žák:
-

6. roþník

se dostává do role
kritického pozorovatele
skuteþnosti
je veden k potvrzení
hodnoty rodiny, citové
výchovy, rodiþovství
rozvíjí svou fantazii
poznává a rozeznává
zlo a dobro
rozvíjí pĜedstavivost a
fantazii

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Ve škole, doma a mezi
kamarády:
R. Gosciny
J.Kahoun
V.Steklaþ
S.Rudolf
J.Turnovská
E.De Amicis
M.Twain
Ve škole fantazie:
M.Jirous
J.K.Rowlingová
R.L.Stevenson
E.Petiška

Poznámky

- Ov, Rv, Vv

mluvní cviþení,
prezentace vlastní
þetby

- mluvnice, sloh
- charakteristika, pĜímá Ĝeþ,
dialog, výrazné þtení,
dramatizace

procviþování Ĝeþových
dovedností, þetba
jako kompenzace
pĜetechnizování svČta

- Ov, Vv, Rv, Hv

srovnání kniha versus
film

- mluvnice, sloh
- humor, nadsázka,

J.KoláĜ
J.Hyršal

- význam slov

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: uþí se správné komunikaci, výbČru vhodných prostĜedkĤ
Kompetence pracovní: spolupráce, schopnost pĜežití v pĜírodČ
Kompetence k Ĝešení problémĤ: poradit si v každé situaci
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma:

MĤj domov

Výstup RVP ZV -

7. roþník
porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ, v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích
tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ literární teorie

Roþníkové výstupy

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Žák:
Chrám i tvrz:
K.ýapek
- rozeznává spisovnou
M.Kubátová
þeštinu, snaží se o její
Fr. Halas
aktivní využití
- seznámí se s postavou
sv. Václava, Jana Husa
Svatý Václave:
a jejich myšlenkovými
A.Jirásek
odkazy
M.Ivanov
- seznámí se s historií
J.Škvorecký
kĜesĢanství
Žij pravdu:
- seznámí se s postavou List z 10.6.1415
Emila Zátopka
M.V.Kratochvíl, M.Ulþová
BČh na dlouhou traĢ:
O.Pavel

Ov, D
Jazyk – rozdČlení þeštiny,
obec.
þeština, dialekty
.
D, Hv – (ukázka), Vv,Hv
Jazyk, mluvnice staroþeština
D,Vv, film Otakara Vávry
Mluvnice – staroþeština,
hláskové zmČny,
Tv, Ov

Poznámky
možnost projektu
( zpracování textu
rĤznými dialekty)
PĜipomenutí národní
hrdosti, momentĤ
našich dČjin
sloh - dopis

Mediální výchova
O.Pavel – sportovní
redaktor

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ
možnost uplatnČní pĜi výbČru povolání, skupinová práce
Kompetence pracovní:
Kompetence k Ĝešení problémĤ: samostatnČ Ĝeší problémy; volí vhodné zpĤsoby Ĝešení; užívá pĜi
Ĝešení problémĤ logické uvažování
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma:

Bylo, nebylo

Výstup RVP ZV -

7. roþník

formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení a názory na umČlecké
dílo,
tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ literární teorie

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznámí s žánrem
báje, pohádky, povČsti,
bajkou, cestopisy
- rozvíjí své þtenáĜské
dovednosti
- hledá mravní pouþení

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Odkud kam:
I.Olbracht,
F.Kupka,V.Hulpach,
E.Štorch, M.Holub,
R.Bradford
Byl jednou jeden:
M.Macourek, J.Drda,
K.J.Erben, B.NČmcová,
J.Vladislav, J.Suchý

Poznámky

D,Hv,Vv, Z, Ov

D,Z,Vv – filmová podoba
pohádky

Ve zvíĜecím zrcadle:
Ezop, L.Pavlát, I. Olbracht,
E. Frynta
V cizí zemi:
K.ýapek, A.Jirásek, J.Swift

Využití záznamu

Ov, Z, D,Vv

Z, D,Ov- výchova k
multikulturalismu

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: hledá vhodné jazykové prostĜedky
Kompetence pracovní: uþí se úctČ k práci druhého
Kompetence k Ĝešení problémĤ: pĜemýšlí o nastolených problémech
Kompetence k uþení : zachází se získanými informacemi
ZŠ Pardubice – Studánka
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Téma:

Co nás zajímá?

Výstup RVP ZV -

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné pĜedstavitele
uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe

Roþníkové výstupy
Žák:
-

7. roþník

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

O zvíĜatech a lidech:
K.ýapek
J.Kainar
F.Nepil, L.Aškenazy

seznamuje se
s pĜíbČhy o zvíĜatech, o
nás samých
seznamuje se
O sobČ:
spisovateli, kteĜí psali
S.Towsendová,
tento žánr
I.Procházková,
seznamuje se
J.Hašek, A.Santarová
s technickými objevy,
Nonsens, nápady liter.
šikovností a
klauna:
vynalézavostí našich
O.Pavel, J. Hyršal,
pĜedkĤ
E.Lear,E.Frynta
O dČdech:
A.Branald, J.Knitlová,
O.Batliþka
O robotech:
L.Pavlát, K.ýapek, A.R.BČljajev

PĜ, D, Ov – ekologie, Ov

.
Ov, Rv, citová a sexuální
výchova
M – logika, Vv – klaunská
maska

Poznámky
- referát, mluvní
cviþení
- identifikace s
þešstvím
- kniha, film, poslech

D – historie prĤmyslu
Tv – historie sportu
Antisemitismus,
D – (stĜed. Praha a žid.
kultura), PĜ – biologie þlovČka, poþátky þeské sci - fi
Ov, Vv

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: osvojení nových poznatkĤ k rozvoji komunikace
Kompetence pracovní: možnost hledání budoucího uplatnČní
Kompetence k Ĝešení problémĤ: zlepšování stylu vyjadĜování, rozšiĜování obzoru znalostí
Kompetence k uþení : hledání souvislostí historického vývoje a souþasnosti
Kompetence obþanské: hrdost nad umem našich pĜedkĤ
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Téma:

MĤj domov a svČt

Výstup RVP ZV -

8. roþník

ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla

Roþníkové výstupy
Žák: - se seznamuje
s postavami kultury, které
velmi ovlivnily život v naší
zemi
- seznamuje se s
historickými souvislostmi
vzniku dČl
- pracuje s termíny libreto,
cestopis, námČt, filmový
scénáĜ, adaptace
divadelní hry,reportáž,
- pochopí geopolitické a
historické souvislosti
vzniku cestopisĤ
Hanzelky a Zikmunda
- pochopí pojem totalita,
svoboda pobytu a
pohybu,svoboda slova
- pochopí integraci
souþasného svČta

Uþivo - ukázky
Mozart a Praha
Mahler ZdenČk
Jirásek Alois
Aškenazy Ludvík
ýapek Karel
Seifert Jaroslav
DvoĜák v Americe
Škvorecký Josef
Mahler ZdenČk
Cesty a návraty
Wolker JiĜí
Hanzelka, Zikmund
Šmíd ZdenČk

PĜesahy, souvislosti

Poznámky

Hv – seznámení s tvorbou
formou poslechu ukázek
film Miloše Formana –
Amadeus
D- klasicismus
Vv – móda, stavební sloh
klasicismu
Hv – seznámení s tvorbou
A.D.
Z – najít místa spojená
s pobytem DvoĜáka v Americe
D – historické souvislosti
D – snaha o pochopení
historických souvislostí
Ov – vysvČtlení pojmu totalita
Z - ukázat na mapČ cestu
Hanzelky a Zikmunda

Projekt – Mozart a
jeho
doba

Možnost projektu Z,
ýj
Po stopách Hanzelky
a Zikmunda

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, hudba – všem
srozumitelný jazyk
kompetence k Ĝešení problémĤ: zlepšení procesĤ vyjadĜování, skupinová práce
Kompetence sociální, personální a obþanské: zaþlení se do kolektivu, hledání své pozice v nČm,
dosažení cíle
Kompetence k uþení: umí si vyhledat zdroje informací, kompletuje je
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Téma:

O bozích a lidech

Výstup RVP ZV -

8. roþník

formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení a názory na umČlecké
dílo,
tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ literární teorie

Roþníkové výstupy
Žák: - se seznamuje s bájemi,
které hovoĜí o vzniku svČta, o
bozích
- pozná základy antické
literatury
- snaží se pochopit
historické a
geopolitické
souvislosti
- pracuje s pojmy báje,
povČst
- tragedie, komedie,
drama
- zná nejdĤležitČjší
Ĝecké bohy
- zná nejznámČjší
autory
- ví, co je filozofie

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Mertlík Rudolf
Homér
Johnson Eyvind
Zamarovský VojtČch
Petiška Eduard
Aristoteles
Naso Publius Ovidius
Martialis Marcus Aurelius
Džibrán Chálid
Apuleius Lucius

ýj – mluvnice – skloĖování
cizích slov a jmen
D – pĜipomenutí historických
souvislostí
Z – orientace na mapČ
Vv – móda a stavební sloh
dané
doby
Ov – co je to filozofie

Poznámky
-

-

souvislost se
vznikem
pohádek
vlastní
autorské
psaní –
pohádka
pĜíspČvek do
þasopisu,
literárních
soutČží

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ
Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislostí
Kompetence sociální, personální a obþanské: vhodnČ se uþí vyjadĜovat pĜi skupinové práci
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými poznatky, pĜistupuje aktivnČ k nabízenému uþivu
i k rĤzným formám objasĖování nových skuteþností
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Téma:
Výstup RVP ZV -

Ve službČ Bohu, králi a dámČ
8. roþník
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné pĜedstavitele

Roþníkové výstupy
Žák:
- poznává vybrané
kapitoly z dČjin
evropských státĤ
- umí zaĜadit do
historického a
geopolitického kontextu
nejznámČjší historické
postavy
- pracuje s pojmy báje,
balada, povČst, kronika,
legenda, historické
drama, rytíĜská balada,
donkichotství, boj
s vČtrnými mlýny

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti
D – historické souvislosti
ýj – mluvnice -skloĖování
cizích
slov a jmen
Z – orientace na mapČ
Vv – móda, stavební slohy
Hv – ukázky související
s historickou dobou

Niel Philips
Jirásek Adolf
Voragine Jakub
Hulpach Vladimír
Cibula Vladimír
Froissart Jean
Konapnická Maria
Kožík František
Vidal
Šmíd ZdenČk
Cervantes Miguel de
John Jaromír

Poznámky
Možnost dramatizace

Možnost projektu
Don Quijote

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, správné koncovky jmen
Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislost, kritické myšlení
Kompetence sociální, personální a obþanské: vhodnČ se uþí vyjadĜovat pĜi skupinové práci
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými poznatky
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Téma:

Vyšla hvČzda nad Betlémem

Výstup RVP ZV smysl díla

8. roþník

ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje

.

Roþníkové výstupy
Žák:
- poznává základní
principy kĜesĢanství
- hlavní postavy
náboženské vČrouky
- seznamuje se se
základními principy
kĜesĢanské víry
- seznamuje se s díly
autorĤ, kteĜí psali o
kĜesĢanství
- pracuje s termíny
apokryf, legenda, bible,
epištola, evangelium,
podobenství
- chápe, že naše kultura
navazuje na kĜesĢanské
základy
- uþí se prvkĤm tolerance
k jiným náboženstvím

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Poznámky

- vhodná je práce
D – hledání historických
s textem, tzv. „tiché
souvislostí
þtení“
Z – orientace na mapČ
Vv – nejslavnČjší výtvarná díla
v rĤzných umČleckých
smČrech
Hv – duchovní hudba
Ov – základní prvky
kĜesĢanství
ýj – mluvnice –
skloĖování cizích slov a
jmen

Zeyer Julius
Durych Jaroslav
Cavanna Francois
Preussler Otfried
Neruda Jan
Volák Josef
Waltari Mika
ýapek Karel
Legenda o svaté KateĜinČ
BČlohlávek Miloslav
Šramek FráĖa
Toman Karel
Zahradníþek Jan

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence sociální, personální a obþanské: uþí se toleranci k jiným vírám a náboženstvím, umí
pracovat ve skupinách
Kompetence k uþení: uþí se pracovat s textem, vybírá a využívá pro efektivní uþení vhodné
zpĤsoby, metody a strategie
ZŠ Pardubice – Studánka

376

Školní vzdČlávací program

Téma:
Výstup RVP ZV -

Sen, láska a smrt
8. roþník
uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe

Roþníkové výstupy
Žák:
- rozezná základní prvky
romantického díla
- zná nejzákladnČjší díla
romantismu v naší i
svČtové literatuĜe
- zná pĜedstavitele
romantismu u nás i ve
svČtČ
- operuje s pojmy
romantismus, balada,
horor, sbČratelství,
ohlasovská poezie
- ruské byliny
- seznámí se s básní ve
slovenštinČ

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Erben Karel Jaromír
Heine Heinrich
ýelakovský František Ladislav
Jerome Klapka Jerome
Poe Edgar Allan
Stroker Bram
Neruda Jan
Bradbury Ray
Jirásek Alois
Mácha Karel Hynek
KráĐ Janko
Puškin Alexandr Sergejeviþ
NČmcová Božena
Halas František
Seifert Jaroslav
Brontëová Charlotte

Poznámky

- recitace
ýj – mluvnice – skloĖování
- dramatizace textu
cizích slov a jmen
- možnost projektu
slovenština
- sloh – charakteristika literární
Karel Hynek Mácha
postavy
a jeho doba
D – historické vymezení doby
Hv – ukázky romantických
hudebních skladatelĤ
filmový scénáĜ – Drákula
Z – zemČ, kde žili a tvoĜili
romantiþtí autoĜi

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, správné koncovky jmen,
slovenština
možnost vyprofilování názoru ke své profesní orientaci
Kompetence pracovní:
Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislostí, kritické myšlení
Kompetence sociální, personální a obþanské: vhodnČ se uþí vyjadĜovat pĜi skupinové práci
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými poznatky z vlastní þetby, vyhledává informace na
Internetu a v médiích
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Téma:
Výstup RVP ZV -

Šoa ( holocaust )
8. roþník
porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ, v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznamuje se
základem židovské víry
a kultury
- bude seznámen se
základy historie a
kulturního vývoje
židovského národa
- umí vysvČtlit pojem
rabín, Golem,
synagoga, holocaust,
koncentraþní tábor,
Starý zákon, pogrom,
ghetto
- uþí se toleranci k
náboženství
- odsuzuje rasismus
- uþí se k úctČ a toleranci

Uþivo - ukázky
Levi Primo
Fuks Ladislav
Ginz Peter
Orten JiĜí
Aškenazy Ludvík
Škvorecký Josef
Taussig Josef
Spiegelman Art

PĜesahy, souvislosti

Poznámky

D – historický kontext doby
Vv – móda , stavební smČry
Z – orientace na mapČ
Ov – fašismus, rasové zákony
PĜ – lidské rasy

Možnost projektu ve
spolupráci
s dČjepisem –
Holocaust
- referáty, mluvní
cviþení

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, zlepšuje své výrazové
prostĜedky
Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislost, kritické myšlení
Kompetence sociální, personální a obþanské: vhodnČ se uþí vyjadĜovat pĜi skupinové práci ,
tolerance, respekt ¨ k druhému þlovČku bez rozdílu národa
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými poznatky
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Téma:
Výstup RVP ZV -

ýtu, þteš, þteme
8. roþník
Žák se seznamuje s literárními texty významných autorĤ rĤzných žánrĤ, rozpoznává základní rysy
individuálního stylu autora, vlastními slovy interpretuje smysl díla. Rozlišuje literaturu hodnotnou a
a konzumní, vhodnČ argumentuje.

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznamuje s tvorbou
autorĤ domácích i
zahraniþních
- prohlubuje své
þtenáĜské dovednosti
- pracuje s pojmy próza
poezie, povídka,
situaþní a slovní humor,
písĖový text, ilustrace,
dramatizace, recitace,
filmový scénáĜ adaptace

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Towsendová Sue
Salinger James David
Procházková Iva
HrabČ Václav
Suchý JiĜí
Rosten Leo Calvin
Leacock Stehen
Tolkien J.R.R.
Dedopulos Tim
Pavel Ota
Fulghum Robert
Nepil František
Žáþek JiĜí
Giono Jean

Vv – ilustrace ke knize
Hv – písĖový text
D – historický kontext doby
Z – orientace na mapČ

Poznámky
-

recitace
dramatizace
textu
využití
hudebních
nahrávek k
poslechu

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, správné koncovky jmen
Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislostí, kritické myšlení
Kompetence sociální, personální a obþanské: þtením kvalitní literatury si zaþíná utváĜet svĤj
svČtonázor
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými informacemi, posunuje si pak správným smČrem
své dosavadní poznatky
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Téma:

MĤj domov a svČt

9. roþník

Výstup RVP ZV - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svĤj názor doloží argumenty

Roþníkové výstupy
Žák: - se seznámí
s literaturou,
která se snaží pĜiblížit
krásy a obyvatelstvo
Jižní a Severní Ameriky
- se seznámí s tvorbou
A.V. Friþe
- se seznámí s tvorbou
J.V.Sládka
- respektuje a uznává
rovnost všech lidských
ras, odmítá rasovou
diskriminaci

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti
D – historické souvislosti
Z – orientace na mapČ
PĜ- botanické názvosloví,
lidské rasy
Ov – lidská práva
D – historické souvislosti
Z – orientace na mapČ
Hv – tvorba Antonína DvoĜáka
Aj – umČní pĜekladu

Být indiánem:
Kafka Franz
Friþ Alberto VojtČch
Alstheller Josef Alexandr
Být v Americe þeským
básníkem:
Sládek Josef Václav

Poznámky
-

referáty
film ( Akce
Bororo)

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: vytváĜí na základČ vhodného dorozumívání kvalitní mezilidské vztahy
Kompetence k uþení: poznává termíny z rĤzných oblastí a umí v nich hledat souvislosti
Kompetence k Ĝeš. problémĤ: rozšiĜuje svĤj obzor kvalitní þetbou
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Téma:

Za literárními památkami

Výstup RVP ZV -

9. roþník

uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe,
tvoĜí vlastní literární text podle svých schopností a na základČ osvojených znalostí základĤ literární teorie,
formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení a názory na
umČlecké dílo,
porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

Roþníkové výstupy
Žák:
- Se seznámí s hlavními
rysy literárních smČrĤ –
renesance, baroka a
klasicismu
- Seznámí se s hlavními
pĜedstaviteli, jejich
základními díly a
historickými
souvislostmi
vzniku
poznává osobnost
Jana
Amose Komenského,
jeho dílo a myšlenkový
odkaz

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Poznámky

Z renesanþní literatury:
Boccacio Giovanni
Chaucer Geoffrey
Villon Francois
Nezval VítČzslav
Shakespeare William
Werich Jan
Od renesance k baroku:
Komenský Jan Amos
Bridel BedĜich

D – historické souvislosti
Vv – výtvarné umČní dané
doby
Cizí jazyk - umČní pĜekladu
umČlecké literatury

-

výrazné þtení
dramatizace
zkusit napsat
vlastní text

D – tĜicetiletá válka
Ov – protestantství, snaha o
všenápravu svČta
Z – místa exilu Komenského

-

Z literárního klasicismu:
Goethe Johan Wolfgang
Suchý JiĜí

D – historické souvislosti

film Putování
Jana Amose
možnost
projektu
Komenský
dramatizace
textu
film Lekce
Faust

-

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: umí prezentovat svĤj názor, vyslechne a zhodnotí názor druhého
Kompetence k Ĝešení problémĤ: pĜemýšlí o zadaných celospoleþenských problémech
Kompetence k uþení: posuzuje objektivnČ svĤj výkon
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Téma:

Krása je v pravdČ

9. roþník

Výstup RVP ZV - formuluje ústnČ i písemnČ dojmy ze své þetby, návštČvy divadelního nebo filmového pĜedstavení a názory na umČlecké
dílo

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznamuje
s hlavními prvky
realismu v literatuĜe
- zná hlavní
pĜedstavitele realismu
a jejich nejdĤležitČjší
díla
- se snaží pochopit
historické souvislosti
vzniku dČl
- rozeznává
nejzákladnČjší díla
realismu i v jiných
umČleckých oborech

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Realismus v literatuĜe:
Balzac Honoré de
Flaubert Gustav
ýapek Karel
Borovský Karel Havlíþek
Dostojevskij Fjodor Michajloviþ
Neruda Jan
ýechov Anton Pavloviþ
Jirásek Alois
Vrchlický Jaroslav
Sládek Josef Václav

Vv – umČlecká díla realismu
D – historické souvislosti
vzniku
dČl

Poznámky
-

recitace
referáty
spoleþná þetba
dramatizace

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence k uþení: poznává termíny z rĤzných oblastí a umí v nich hledat souvislosti
Kompetence k Ĝeš. problémĤ: rozšiĜuje svĤj obzor kvalitní þetbou
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Téma:

Moderna

9. roþník

Výstup RVP ZV - uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe,
porovnává rĤzná ztvárnČní téhož námČtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování,

vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ, v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznamuje se
základními prvky
literární moderny
- seznámí se s tvorbou
prokletých básníkĤ,
anarchistĤ, realistĤ,
s poezii impresionistĤ,
naturalismu,
symbolismu a
dekadence
- zná nejvýznamnČjší
autory i jejich díla
- chápe propojenost a
vzájemnou inspiraci
umČlcĤ rĤzných druhĤ

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Prokletí básníci,realisté,
anarchisté:
Baudelaire Charles, Verlaine
Paul
Rimbaud Paul, Maupassant Guy
Machar J.S.,Šrámek FráĖa,
Gellner František
Impresionismus,
naturalismus:
Sova Antonín, Šlejhar J.K.
Maupassant Guy

Vv – nejvýznamnČjší díla
umČleckých smČrĤ
D – historické souvislosti

Symbolismus a dekadence:
Hlaváþek Karel, Dyk Viktor,
Karásek ze Lvovic
Wilde Oscar

Vv – nejvýznamnČjší díla
umČleckých smČrĤ
Hv – inspirace pro muzikál
Landa - KrysaĜ

Poznámky
-

recitace
dramatizace
referáty
výrazné þtení
filmová
moderna
audio ukázky

Vv – nejvýznamnČjší díla
umČleckých smČrĤ
Hv – impresionismus v hudbČ

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledáním vhodných komunikaþních prostĜedkĤ tĜíbí své vyjadĜování
Kompetence k Ĝešení problémĤ: rozšiĜuje svĤj obzor þtením kvalitní literatury
Kompetence sociální, personální a obþanské: objektivnČ hodnotí práci jiných
Kompetence k uþení: hledání souvislostí na základČ vlastního studia
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Téma:

Avantgarda

Výstup RVP ZV -

9. roþník

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné pĜedstavitele,
uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe

Roþníkové výstupy
Žák: - se seznámí se
základními
umČleckými smČry 20.
století
- rozezná základní rysy
futurismu, dadaismu,
poetismu a
surrrealismu
- zná nejdĤležitČjší
autory tČchto
literárních smČrĤ
- zná jejich nejznámČjší
díla
- zná vliv avantgardy
v literatuĜe na ostatní
umČlecké obory

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Futurismus a dadaismus
Morgenstern Christian
Hanzlík Josef
Neumann Stanislav Kostka
Voskovec, Werich
Apollinaire Guillaume

Vv- základní díla umČlecké
avantgardy, inspirace pro
naše výtvarníky
Hv – ukázky tvorby
inspirované poetickými a
futuristickými texty
D – historické souvislosti
Z – orientace na mapČ

Poetismus a surrealismus:
Nezval VítČzslav
ýapek Karel
Biebl Konstantin
Péret Benjamin

Vv- základní díla umČlecké
avantgardy, inspirace pro
naše výtvarníky
Hv – ukázky tvorby
inspirované poetistickými a
surrelistickými texty
D – historické souvislosti

Poznámky
-

recitace
práce s textem
spojení hudby a
slova
výrazné þtení
dramatizace
filmová
avantgarda

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, prezentuje svĤj názor
Kompetence sociální, personální a obþanské: þtením kvalitní literatury si zaþíná utváĜet svĤj
svČtonázor
Kompetence k uþení: na základČ hodnocení jiných prací posuzuje svĤj vlastní výkon
Kompetence k Ĝeš. problémĤ: na základČ svých þtenáĜských dovedností proniká do tajĤ pravopisu
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Téma:

Neklidné 20. století

9. roþník

Výstup RVP ZV - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora, vyhledává informace v rĤzných typech katalogĤ,
v knihovnČ i v dalších informaþních zdrojích,
ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla,
uvádí základní literární smČry a jejich významné pĜedstavitele v þeské a svČtové literatuĜe

Roþníkové výstupy
Žák:
-

-

-

se seznamuje
s literaturou, která
popisuje nejdĤležitČjší
etapy 20. století : první
a druhou svČtovou
válku, komunismus,
fašismus, druhou
svČtovou válku
se seznamuje
s nejvČtšími spisovateli
20. století, jejich
nejvýznamnČjšími díly,
chápe historické
souvislosti jejich vzniku
chápe principy
demokracie, lidské
svobody a lidských práv
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Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

O té první velké válce:
Remarque E.M., Rolland R.,
Biebl K., Neuman S.K.
Šrámek F., Langer F. Hašek
J.
KĜíže, srpy, kladiva:
Orwel G., Remarque E.M.,
ýapek K., Hemingway E.,
Kohout P., Kundera
M.Škvorecký J., Pecka K.
O té druhé velké válce:
Halas F., Weis J., Ivanov M.,
Drda J., KĜelina F., Hrabal B.,
Holan V., Aškenazy L.

D – historické souvislosti
Z – fronty 1. svČt. války

D – historické souvislosti
Ov - fašismus, komunismus

Projekt 1. svČtová
válka
- film Dobrý voják
Švejk
-

D – historické souvislosti
Z – fronty 2. svČt. války

Vv – odraz spoleþenských
Mezi lidmi:
ýapek K., Bezruþ P., Wolker J., zmČn ve výtvarném umČní
Poláþek K., Havlíþek J., Skácel
J.,
Hrabal B., Vyskoþil I., KoláĜ J.,
Vaculík L., Kainar J., Miller W,
385

Poznámky

film Farma
zvíĜat
film Žert

Projekt 2. svČtová
válka
Film Vyšší princip
Film OstĜe sledované
vlaky

Školní vzdČlávací program

Rozvoj klíþových kompetencí: Kompetence komunikativní: hledá vhodné jazykové prostĜedky ke splnČní svého komunikativního
zámČru
Kompetence pracovní: pĜi vhodných tématech uvažuje o svém budoucím zamČstnání
Kompetence k Ĝešení problémĤ: pĜemýšlí o nastolených problémech
Kompetence k uþení : zachází se získanými informacemi
Kompetence obþanské: vcítí se do podstaty projevĤ ostatních, koriguje svĤj názor na základČ
rozumných argumentĤ
Kompetence sociální a personální: obhajuje své názory, pĜispívá k diskusi, zlepšuje své
vyjadĜování
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Téma:
Výstup RVP ZV -

ýtu, þteš, þteme
9. roþník
žák se seznamuje s literárními texty významných autorĤ rĤzných žánrĤ, rozpoznává základní rysy
individuálního stylu autora, vlastními slovy interpretuje smysl díla, rozlišuje literaturu hodnotnou a
a konzumní, vhodnČ argumentuje,
ucelenČ reprodukuje pĜeþtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje
smysl díla

Roþníkové výstupy
Žák:
- se seznamuje s tvorbou
autorĤ domácích i
zahraniþních
- prohlubuje své
þtenáĜské dovednosti
- pracuje s pojmy próza
poezie, povídka,
situaþní a slovní humor,
písĖový text, ilustrace,
pohádka, dramatizace,
recitace, román,filmový
scénáĜ - adaptace

Uþivo - ukázky

PĜesahy, souvislosti

Pohádky nepoĜádky:
Holub Miroslav
Exupéry Antoine de Saint
Prévert Jacques
Vyskoþil Ivan
Arbes Jakub
O lásce sladké a hoĜké:
Halas František
Kafka Franz
Kundera Milan
Hrabal Bohumil
Hora Josef
PĜíbČhy strašné a smČšné:
Hašek Jaroslav
Thurber James
Maupassant Guy de
Jirotka ZdenČk
Jerome Klapka Jerome
Poláþek Karel

Vv- autorské ilustrace
D – historický kontext
Z , D – bojištČ prusko –
rakouské války
Vv – ilustrace
Z – orientace na mapČ
Cizí jazyk – problém pĜekladu
umČlecké literatury

Poznámky
-

-

recitace
dramatizace
textu
využití
hudebních
nahrávek
k poslechu
referáty
spoleþná þetba

Vv – ilustrace umČleckých dČl

Rozvoj klíþových kompetencí:Kompetence komunikativní: hledání vhodných komunikaþních prostĜedkĤ, správné koncovky jmen
ZŠ Pardubice – Studánka

387

Školní vzdČlávací program

Kompetence k Ĝešení problémĤ: hledání souvislostí, kritické myšlení
Kompetence sociální, personální a obþanské: þtením kvalitní literatury si zaþíná utváĜet svĤj
svČtonázor
Kompetence k uþení: uþí se zacházet s novými informacemi, posunuje si pak správným smČrem
své dosavadní poznatky
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