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Charakteristika vyučovacího předmětu 
Český jazyk a literatura 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení Poznámky 

-     Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní 
charakter.Je rozdělen do tří složek :Komunikační a jazykové 
výchovy,Jazykové výchovy a Literární výchovy.Ve výuce se však vzdělávací 
obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
 
-     Výuka probíhá převážně v kmenových třídách,popřípadě v počítačové 
učebně s využitím výukových programů. 
 
-     Vyučovací předmět má na 1.stupni dotaci 9 hodin týdně v 1. a ve 
2.ročníku,8 hodin ve 3.ročníku a 7 hodin ve 4. a 5.ročníku. 
Na 2. stupni /v 6.-9.ročníku / je  časová dotace 4 hodiny týdně. 
 
-     1.ročník má komplexní charakter,od 2.ročníku je členěn na část 
jazykovou,slohovou a literární.Předmět zaujímá jedno z nejdůležitějších 
postavení v procesu vzdělávání na základní škole.Důraz je kladen na rozvoj 
komunikačních schopností žáka, jeho tvůrčí schopnosti,vedení dialogu se 
spolužáky a učitelem.Při výuce se zaměřujeme na plynulé čtení 
s porozuměním, žák používá informace, které získá ze čteného i mluveného 
projevu. 
 
-     Dbáme na to,aby žák dokázal formulovat svou myšlenku, analyzovat ji a 
přitom  správně používat mateřský jazyk v podobě mluvené i psané.Dbáme 
též na to, aby žák objevoval estetickou krásu literárních děl. 
 
-     Volíme takové metody, které vedou žáka k samostatnosti, tvořivosti, 
vyhledávání, eliminaci, řešení problémů. Zařazujeme krátkodobé i 
dlouhodobé úkoly, které jsou spjaty s každodenním životem, mohou být 
prakticky použitelné, ale i takové úkoly, které rozvíjejí dětskou fantazii a 
obrazotvornost.  

 
-     Hlavním cílem v Komunikační a slohové výchově na 2.stupni je rozvíjení 
komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie.Žáci se naučí 
dorozumívat se výstižně, kultivovaně, užívat vhodné jazykové prostředky a 
rozlišovat spisovný a nespisovný projev. 

 
-     V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné 
k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Žáci se naučí aplikovat 
získané vědomosti a dovednosti ve svých písemných i ústních projevech. 

 
-     V Literární výchově se rozvíjí dovednosti žáků rozpoznat obsah sdělení 
díla,analyzovat umělecké prostředky, lit.dílo interpretovat a esteticky 
prožívat.Rozvine se jejich schopnost vybírat si z nabídky literárních děl,která 
obohatí jejich život.Cílem je vychovat z žáků vnímavé čtenáře. 
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-     Na běžnou výuku navazují návštěvy městské knihovny, besedy 
s ilustrátory a spisovateli dětských knih, návštěvy filmových a divadelních 
představení. 

 
-     Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena 
průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 

 


