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5.  UČEBNÍ OSNOVY 
 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 
Vyučovací předmět: Čtení 
                                    Psaní 
                                    Řečová výchova     
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 

 
Protože vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu, je v některých ročnících posílen hodinami z disponibilní dotace. 

Vyučovací předmět čtení je zařazen v 1. – 4. ročníku po 3hodinách týdně, v 5. a 6. ročníku po 2 + 

1disponibilní hodině týdně, v 7. – 10. ročníku po 3hodinách týdně. 

Vyučovací předmět psaní je zařazen v 1. ročníku po 1 + 1disponibilní hodině týdně, ve 2. ročníku 

po 1 hodině týdně, ve 3. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně, v 10. ročníku po 1 + 1disponibilní  

hodině týdně. 

Vyučovací předmět řečová výchova je zařazen v 1. – 6. ročníku po 2 hodinách týdně, v 7. – 10. 

ročníku po 1 hodině týdně. 

Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách a učebnách PC. 

Do vzdělávací oblasti zahrnujeme učivo, které je zaměřeno na rozvíjení smyslového a citového 

vnímání, vyjadřování, čtení a psaní. 

Vzdělávací obor Čtení rozvíjí poznávání písmen, slov a vět, čtecí dovednosti, porozumění textu, 

čtení jako poznávání informací. 

Obsahem vzdělávacího předmětu Psaní jsou grafické dovednosti, rozvoj jemné motoriky, písemné 

komunikace. 

Vzdělávací předmět Řečová výchova stimuluje poznávání mateřského jazyka, formy komunikace, 

správné a srozumitelné vyjadřování. 

Do předmětů jsou začleněny okruhy: rozvoj smyslového vnímání,soustředění,paměti, poznávání 

různých druhů komunikace z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova –6.1, okruhy: 

rozdíly mezi mediálním sdělením, pozorování vlivu médií na každodenní život z průřezového 

tématu Mediální výchova – 6.6. 
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

  

Výchovně vzdělávací strategie 
 

 

 Kompetence k učení – K1 

 

a) žák si osvojuje dovednost ovládat základy čtení, psaní, které využije k potřebám praktického 

života 

 
Učitel: 

• předkládá žákům různé způsoby učení, správné techniky čtení a psaní 

• zařazuje používání mnemotechnických pomůcek, které napomáhají zapamatování 
 

b) žák pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 

Učitel: 
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• používá vhodné učební pomůcky (encyklopedie, tabule gramatických přehledů, 

počítačové výukové programy) a audiovizuální techniku 

• předkládá přehled obsahu učiva, vede žáka k orientaci v předmětu a k samostatné práci 

s učebními pomůckami 
 

 
e )žák chápe obecně používané termíny, znaky a symboly 

 

Učitel: 

 

• seznamuje žáky se základními termíny 

• ověřuje správnost pochopení a užívání naučených termínů, znaků a symbolů 

 
 

g) žák dokáže získané znalosti uplatňovat v praktických situacích 

 

Učitel: 

 

• předkládá dostatek informačních zdrojů a textu různého zaměření 

• zadává samostatnou práci k vyhledávání informací a orientaci v textech 

• zařazuje konkrétní situace k praktickému využívání získaných dovedností 

 
 

 Kompetence k řešení problémů – K2 

 

a) žák vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

 
Učitel: 

• vede žáky k rozpoznání a popsání problémových situací z jejich bezprostředního okolí 

• vede žáky k zamyšlení nad problémovou situací 

• předkládá modelové situace řešení problémů 

• využívá literární texty jako předlohu k řešení problémů 

• zařazuje konkrétní problémové situace, při jejichž řešení žák využije vlastní zkušenosti 

 

b) žák řeší samostatně běžné situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky 

                       
Učitel: 

• předkládá různé možnosti řešení problémů 

• pomáhá žákům rozhodnout se pro jedno řešení 

• pomáhá žákům shromáždit argumenty, kterými zdůvodní své rozhodnutí 

• připravuje žáky na nutnost rozhodování, řešení problémů a překonávání překážek 

 

 Kompetence komunikativní – K3 

  

a) žák komunikuje s okolím přiměřeně svým schopnostem 

 

Učitel:  

• zařazuje cvičení souvislých jazykových projevů pro vystupování na veřejnosti a ke 

kultivovanému projevu v běžných situacích 

• zařazuje rozhovory žáků ve dvojicích pro dorozumívání v běžných komunikačních 

situacích, ke sdělování názorů 
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• stanoví pravidla pro vedení dialogu 

• předkládá témata k dialogu v rámci třídního kolektivu (organizace besed) 

 

b) žák rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje  

 

Učitel: 

• ověřuje správnost pochopení obsahu sdělení jednotlivými žáky 

• podněcuje žáky k adekvátní reakci na sdělení 

 

d) žák se snaží pochopit jednoduché běžně používané texty a záznamy 

 

Učitel: 

• předkládá přiměřené množství informačních zdrojů 

• zadává vyhledávání informací, které se týkají důležitých událostí probíhajících v našem 

městě, v místních novinách, ve školním časopise a životě školy 

• učí žáky pořizovat přehledné záznamy do školních sešitů  

• učí žáky pracovat s obrazovým materiálem 

 

e) žák zvládá jednoduchou formu písemné komunikace  

 

Učitel: 

• zařazuje cvičení základních forem písemného společenského styku 

• učí žáky vyjadřovat se písemnou formou spisovného jazyka 

 

f) žák vyjadřuje své názory a postoje, umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

 

Učitel: 

• vytváří ve třídě atmosféru důvěry, vytváří u žáků pocit bezpečí 

• učí žáky dovednosti zformulovat názor a vyjádřit ho vhodnou formou před ostatními 

• učí žáky naslouchat jiným názorům, porovnávat různé názory, obhajovat vlastní názor 

vhodnou formou 

 

g) žák využívá běžné informační a komunikační prostředky 

 

Učitel: 

• probouzí u žáků zájem o poznávání knih poslechem a četbou nejrůznějších literárních 

žánrů odpovídající schopnostem žáků 

• rozvíjí řečové schopnosti a estetické vnímání literárních děl jejich dramatizací a 

přednesem 

• vede žáky k četbě knih ze školní i městské knihovny 

• navštěvuje se žáky divadelní představení a vede žáky k vystoupení na školních 

akademiích  

 


