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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Jazyk a jazyková komunikace 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Český jazyk a literatura 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.24 Literární seminář – volitelný předmět 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Literární seminář je jako volitelný předmět vyučován v 6. třídách jednu hodinu týdně. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů ve vyučovacím předmětu literární seminář. 

Cílem literárního semináře je rozvíjet komunikační schopnosti  Literární texty se zde stávají zdrojem inspirace k tvorbě 

vlastních textů žáka, měly by prohlubovat jeho slovní zásobu a rozvíjet jeho písemné a řečové dovednosti. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Vzdělávací obsah předmětu Literární seminář  má komplexní charakter, měl by rozvíjet žákovy komunikační a jazykové 

dovednosti, podporovat jeho fantazii a představivost.  

Výuka  probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, školní knihovně, protože se snažíme využívat všech 

dostupných výukových programů. 

V Literárním semináři žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti, pohybové dovednosti, představivost, tvořivost a 

fantazii, odstraňují zábrany v sebevyjadřování, prohlubují své kritické a estetické vnímání.  Klade žákům za cíl analyzovat 

literární texty a na jejich základě formulovat ústně nebo písemně vlastní názory a poznatky. Formy a metody výuky 

Literárního semináře se snaží podporovat spolupráci v kolektivu, tolerantní jednání i osobnost jedince. 

V předmětu Literární seminář  se bude hodnotit jazyková a komunikační dovednost formou mluvených nebo psaných 

referátů, recitací, konverzačních scének. 
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KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

− předpokládá dostatek informačních zdrojů 

− používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku 

− vede k samostatnému učení 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− podporuje kreativitu žáka 

− učí žáka analyzovat přečtené texty a kriticky posoudit jejich obsah 

− vede žáka k prohlubování svých intelektových dovedností porovnáváním jevů, zjišťováním shod a odlišností, 

zobecněním 

− zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− vede žáka ke srozumitelnému ústnímu a písemnému vyjadřování svých myšlenek a názorů 

− směřuje žáka k využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 

− učí žáka pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích, diskutovat a obhajovat svůj názor, akceptovat názor 

jiných, formulovat otázky  
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KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 

Učitel: 
− vede žáka k práci ve skupině, tj. vytvoření pravidel práce v týmu 

− uplatňuje individuální přístup ke všem žákům 

− posiluje sebedůvěru žáka  a jeho samostatný rozvoj 

 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− vede žáka k aktivnímu zapojení do kulturního dění (recitace, veřejná vystoupení) 

− směřuje žáka k projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich 

tradic 

− respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáka k přípravě na výuku 

− vede žáka k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

− vede žáka k přípravě a udržování pořádku v jejich pracovním prostoru 



 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět: Literární seminář          6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředměto
vé vztahy 

Doporučené metody a formy práce (není 
závazné) 

Žák: 
- podrobněji se seznámí 

s jednotlivými druhy lidové 
slovesnosti 

- je schopen analyzovat lit. texty 
lidové slovesnosti a na jejich 
základě vytvářet vlastní texty 

- seznamuje se některými 
žurnalistickými útvary (zpráva, 
recenze) 

- seznamuje se základy dramatické 
tvorby, na základě poznatků  
vytváří vlastní dramatizaci 

- na základě literárních textů rozvíjí 
své řečové, písemné a pohybové 
dovednosti, obohacuje si slovní 
zásobu 

- rozvíjí svou fantazii a představivost 
- poslechem, četbou nebo vizuální 

tvorbou 
- prohlubuje estetické a kritické 

vnímání 
- odstraňuje zábrany  

v sebevyjadřování formou her či 
kolektivní prací 

 
 
 

Lidová slovesnost 
• jazykolamy, pranostiky 

 

  září • texty různých žánrů lid. 
slovesnosti 

• hra s jazykolamy, správná 
výslovnost a frázován 

• vyhledávání pranostik a 
vytvoření vlastního kalendáře 
s pranostikami 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředměto
vé vztahy 

Doporučené metody a formy práce (není 
závazné) 

 • přísloví a pořekadla 
 

  říjen 
 

• sestavování rozstříhaných 
textů s příslovími, 
vysvětlování významů,, 

• k přiloženým obrázkům 
vymýšlet přísloví 

• vytváření textů k vybraným 
příslovím (práce ve 
skupinách), čtení prací 

 • bajka   listopad • vymezení pojmu, vypsat 
charakter zvířat a předvést je 

• losování obrázků se zvířaty a 
vyhledávat o nich základní 
údaje, nakreslit zvíře na 
čtvrtku, vepsat zjištěné údaje 
a vytvořit k němu vlastní 
bajku 

 • písně a básně   prosinec • dělení písní dle účelu, za 
jakým byly hrány 

• opakování teorie o verši, sloce 
a rýmu, hra s rytmem, recitace 
a zpěv 

 • pověst   leden – 
únor  

• analýza textu, zaměření na 
erbovní pověst, zjistit erby 
okolních měst a vesnic, kreslit 
erb s pověstí a základními 
údaji o městě nebo obci, 
vytvořit komikovou podobu 
pověsti 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředměto
vé vztahy 

Doporučené metody a formy práce (není 
závazné) 

 • pohádka   březen – 
červen 
 

• Jan Werich: dokončit dle 
svého rozečtený text, 

• porovnat písemné zpracování 
s filmovým, vytvořit recenzi, 
vytvořit dramatizaci pohádky, 
zahrát pohádku 


