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Učební osnovy 
 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím 
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům 
všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka. Cílem jazykové výuky je zejména podpora 
rozvoje komunikačních kompetencí. Žáka vybavuje takovými znalostmi a dovednostmi, které 
mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat 
a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. 
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v podmínkách naší školy 
v oborech Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. Kultivace jazykových dovedností 
a jejich využívání je ovšem nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech 
vzdělávání.  Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené 
i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností 
a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému 
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také 
porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi 
vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky 
účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. 

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 
• literární výchova 

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení 
(mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě 
přečteného i vnímaného textu. Učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky 
a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole 
i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 
podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova 
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 
přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se 
uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat 
různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 
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, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti 
tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Dospívají k takovým poznatkům 
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace 
a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet 
i prostřednictvím dramatizace. 

Výuka českého jazyka probíhá převážně v kmenových třídách. Do hodin jsou začleňovány 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Základní škola Lukavice, okres Chrudim 

 - 24 - 

krátkodobé projekty, pozornost je věnována tvůrčímu psaní, které vychází především ze 
čtenářských zážitků. Mluvnické učivo je intenzivně procvičováno pomocí výukových 
programů, ve kterých si žák postupně a zcela samostatně volí obtížnost podle své dosažené 
úrovně. Další aktivizační metody vedou žáka k rozvoji myšlení a přiblíží mu problematiku 
pravopisného učiva na řadě příkladů. Všechny žáky vedeme k pravidelnému hodnocení 
úspěšnosti a stanovení dalšího možného rozvoje. K rozvoji čtenářství nabízíme dostatek 
příležitostí ve formě krátkých textů z různých literárních žánrů. Žáci jsou vedeni k týmové 
spolupráci a vzájemné komunikaci o problémech. Dostatek pozornosti věnujeme správné 
hygieně práce (držení pera, sedění, změně polohy…). 

Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ pro komunikaci 
žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování anglického jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje 
vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Požadavky na 
vzdělávání v anglickém jazyku vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Předpokládá dosažení úrovně A2. 

Výuka anglického jazyka probíhá v kmenových třídách. Je založena na modelu britské 
angličtiny, v některých případech jsou žáci seznamováni také s výrazy americké angličtiny. 
Pozornost se věnuje poslechu, popisování jednoduchých jevů a konverzaci. K procvičování 
slovní zásoby a mluvnického učiva využíváme říkanky, písničky, didaktické hry a výukové 
programy. Žáky vedeme k týmové spolupráci a vzájemné komunikaci. Různé předkládané 
komunikační zdroje motivují žáky k dalšímu učení a řešení případných problémů. 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání 
a jazyce mateřském, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane 
předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
tím, že vede žáka k: 
 chápání jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého 

sjednocujícího činitele národního společenství 
 chápání jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního bohatství 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 
 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 

informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
 zvládnutí 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 texty různého 

zaměření 
 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 pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na 
uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

 


