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• skloubení složek předmětu: jazyková výchova (JV), literární výchova (LV),

komunikační a slohová výchova (SKV):

– „…každá ze složek vnáší totiž do výuky podněty jiného druhu, jejich integrovanost je 

nanejvýš žádoucí a cenná“ (J. Svobodová, 2000, s. 103);

– „Jazyková výuka by se neměla v praxi izolovat od složky slohové – měli bychom při 

ní uplatňovat hledisko slohové a šíře komunikační. Sepětí jazyka a literatury v jednom 

předmětu má své opodstatnění (…), obě složky vyučovacího předmětu jsou založeny 

na práci s jazykovým materiálem“ (M. Čechová; V. Styblík, 1998, s. 18);

– „Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní 
charakter (…). Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně 
prolíná“ RVP ZV, 2017, s. 16 (online).

Komplexní přístup k výuce předmětu ČJL - východiska



Český jazyk 6, SPN



Hravá čeština 6 (pracovní sešit), TAKTIK





Výklad (indukce) – JV, SKV



Internetová jazyková příručka – zápis a DÚ



LV – pověst: Aby most lépe držel

Jedna z nejznámějších pověstí vypráví o tom, že při stavbě………mostu byla použi-

ta vejce a mléko. Podle všeho samotný ………..IV. nařídil českým městům, aby do Prahy 

začala posílat vejce na stavbu mostu. Pravdivost pověsti však vyvrátili vědečtí pracovníci 

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Podle jejich výzkumu malta žádná vejce 

neobsahovala, ale bylo v ní nalezeno víno a mléko.

SKV – naslouchání s porozuměním (s oporou o metodiku PISA) + LV:

audiokniha: A. Jirásek – Staré pověsti české

- substantiva látková, hromadná a pomnožná: „…stáda skotu a bravu…“ – O Čechovi;

- substantiva vlastní a obecná – O Krokovi a jeho dcerách.

Fixace – prvky JV v LV, SKV

http://www.praguecityline.cz/osobnosti/karel-iv


• ověření zvládnutí učiva: 

věnováno jedno cvičení v pololetní písemné práci – identifikace šesti substantiv 

a jejich přirazení k látkovým, pomnožným či hromadným;

• dosažené výsledky:

– celkový výsledek třídy: 89,8% úspěšnost řešení;

– bezchybné zvládnutí úkolu: 70,0 % žáků;

– úkol splněn s jednou chybou: 15,4 % žáků;

– žákyně se sníženým intelektem: 50,0% úspěšnost při řešení úkolu.

Výsledky pololetní písemné práce

Žák 6. ročníku: „Paní učitelko, kdy už si budeme češtinu dělit jako na 

střední škole na mluvnici, sloh a literaturu?“ Učitelka: „My nikdy, Tome.“
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