
5. 1 Vzdělávací oblast:    Jazyk a jazyková komunikace 

5. 1.1 Vzdělávací obor:    Český jazyk a literatura 

5. 1.1.2 Vyučovací předmět:   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

      1.STUPEŇ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter,ale 

pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova 

a Literární výchova.Ve výuce se však vzdělávací  obsah jednotlivých složek vzájemně 

prolíná. 

 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo 

slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím. 

  

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka.Učí se poznávat s rozlišovat  jeho další formy. Jazyková výchova 

vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 

přehledného a srozumitelného vyjadřování.  

Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny 

informací,ale i předmětem poznávání. 

 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky.Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořit recepce, interpretace a  

produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou 

pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

 

Časová dotace předmětu český jazyk a literatura: 

1.- 3.ročník – 8 hodin týdně 

4.- 5.ročník – 7 hodin týdně 

4. – 5.ročník se zabývá v širší míře všemi složkami vzdělávacího oboru Český jazyk, které 

nadále prohlubuje a doplňuje a je mu vyčleněna 1 hodina za dva týdny v rámci volitelného 

předmětu Nestandardní úlohy(NSÚ) / Standardní úlohy (SÚ). 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 
∙  chápání jazyka jako svébytného a historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní 

vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a  jako 

důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

 

∙  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku jako potenciálního zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství  

 



∙  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku 

k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 

∙  zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

 

∙  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 

a literárními prameny i s texty různého zaměření s ohledem na zvyšování čtenářské 

gramotnosti 

 

∙  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama 

 

∙  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, 

k rozvíjení vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu 

a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 


