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Předmětová komise Čj - D 

Závěrečná zpráva za školní rok 2018/2019 

 

 
Obsah zprávy: 1. Složení komise 

                    2. Tematické plány, kritéria hodnocení  

                    3. Přehled soutěží, aktivit, zapojení do projektů 

                    4. Hospitační činnost 

                    5. Čtenářská gramotnost 

        6. Různé 

 7. Vyhodnocení ověřovacích testů z Čj 

 

Příloha – Alfa box 

 

 

1) Složení komise  

 

Komise je složena ze šesti členů, z toho dva jsou vyučující dějepisu a čtyři vyučující 

českého jazyka. Všichni členové jsou aprobovaní pro učitelství na 2. stupni ZŠ, komisi 

vede vyučující českého jazyka. 

 

 

2) Tematické plány, kritéria hodnocení 

 

Řešené body v průběhu školního roku: 

 

• Sjednocení klasifikace:  

Koordinace počtu a obsahu písemných prací žáků, sjednocení způsobu klasifikace a 

hodnocení žáků. 

 

Český jazyk 

➢ prověřovací práce, kontrolní slohové práce, diktáty, recitace básně 

o hodnota 1,0 

➢ desetiminutovky, testy  

o hodnota 0,75 

➢ mluvní cvičení, referáty  

o  hodnota 0,50 

 

Dějepis  

➢ opakovací písemná práce po tematickém celku   

o (předem oznámena, hodnota 1,0)  

➢ dílčí prověrky do 20 minut nebudou předem hlášeny 

o (hodnota 0,5) 

➢ plnění úkolů v hodině  

o (hodnota 0,1 – 0,25) 

➢ domácí úkol 

o (hodnota 0,1 – 0,25) 

➢ referát – hodnoceno: dodržení termínu, obsah, rozsah, prezentace před třídou a 

kvalita zpracování  

o (hodnota 0,75) 
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➢ ústní zkoušení – alespoň 1 za pololetí 

o (hodnota 1,0) 

 

• Čj - projednání časového zařazení velkých kontrolních prací žáků (vstupní 

prověřovací práce – září, prověrka za 1. pololetí – leden, prověrka za 2. pololetí – 

poslední týden v květnu, první týden v červnu) 

 

• Sjednocení sešitů pro všechny ročníky postupně od 6. tříd – diktáty, desetiminutovky, 

sešit na prověřovací práce, školní a domácí, sloh, literatura. 

 

• Nákup pracovních sešitů Čj (Fraus) – žáci si zakoupí samostatně do 15. září, dále 

objednávka pracovní sešitů na dějepis v 6. a 7. ročníku  

 

            Informace přes prázdniny pro rodiče na webu školy: 

Pracovní sešity Čj:  

PS nakladatelství Fraus – Český jazyk – Nová generace (79,- Kč, platí pro všechny 

ročníky) 

Zároveň bychom potřebovali dokoupit pracovní sešity pro každého vyučujícího Čj, 

protože byl změněn obsah a nebude souhlasit stránkování.  

 

Pracovní sešity D:  

Pracovní sešit pro 6. a 7. ročníky objednává škola na počet žáků ve třídě. Žák zaplatí 

v září 74,- Kč vyučujícímu dějepisu. 

• Čj - doobjednání metodik nakladatelství Fraus 6. – 8. ročník po 1 kusu (pro nově 

příchozí kolegyni), pro 9. ročník 2 kusy (pro nově příchozí kolegyni + chybějící kus 

z minulých let), dále objednána Hravá literatura nakladatelství Taktik 6. – 9. 

ročník po jednom kusu pro všechny vyučující. 

 

• Schvalování a vyhodnocování plnění tematických plánů, kontrola časového rozvržení 

učiva a zpracování tematických plánů v souladu s výstupy RVP a ŠVP.  

Všechny tematické plány byly doplněny o průřezová témata, proběhla kontrola jejich 

začlenění a soulad s tabulkou vpředu ŠVP i uvnitř ŠVP u jednotlivých předmětů a v 

charakteristikách předmětů. 

 

• Metodická část - diskuse metod a forem výuky v návaznosti na RVP, Čj - důraz na 

čtenářskou gramotnost – porozumění textu, využití knih zakoupených z prostředků EU 

– možnost souvislé společné četby. 

 

• Individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň, aktuálně. 

 

• Koncepce domácí přípravy: DÚ - nehodnotit v On-line, pouze poznámka v 

klasifikaci učitele, DÚ – zadání je dobrovolné, v případě správného vypracování 

klasifikace stupněm 1. 

 

• Při výuce mohou pedagogové kromě učebnic a učebních textů se schvalovací 

doložkou MŠMT využívat i jiné učební texty, DUMY, prezentace a další materiály, 

pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání a obsahem vyhovují pedagogickým a 

didaktickým zásadám vzdělávání. 
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• Zpracování připomínek k dokumentům školy – připomínky ke školnímu řádu a 

pravidlům pro hodnocení projednány na společné schůzce vyučujících 2. stupně a 

předány vedení školy. 

 

• Předmětová komise prokonzultovala práci s žáky, kteří mají PLPP nebo IVP – 

individuální přístup k jednotlivým žákům, přihlédnutí k poruchám a to, zda stanovená 

podpůrná opatření fungují. Došla k závěru, že v řadě případů škola dodržuje 

doporučení PPP, ale zákonní zástupci často opomíjí domácí přípravu a doporučená 

opatření ze strany rodiny. 

 

• ŠVP – sledování průběžného plnění plánu, dodržování učebních plánů, zápis 

průřezových témat do třídních knih v předmětech PK – bez větších problémů.  

 

 

 

3) Přehled soutěží, aktivit, zapojení do projektů 

 

• V rámci výuky Čj využila vyučující s žáky 6. A možnost dopisovat si s žáky 6. B  

FZŠ z Ústí nad Labem, od které obdržela dopis v době, kdy se probírá v hodinách 

slohu. Dětem se tato forma aplikace učiva do praxe líbila, dopis psaly se zájmem a 

práce byly zároveň využity nejen k napsání odpovědi, ale i jako kontrolní slohová 

práce. Tuto formu budeme využívat i v příštích letech, je pro děti zábavnější a 

přínosnější než pouhé procvičování zápisem do sešitu. 

 

• Podpora čtenářské gramotnosti – využívání knih žákovské knihovny zakoupených 

z prostředků EU - společná četba navazující na základní učivo (K. J. Erben – Kytice, 

A. de Saint-Exupéry – Malý princ, K. Čapek – Povídky z jedné a z  druhé kapsy, J. 

Dunthorne – Ponorka). Skupinová četba se osvědčila jako vhodný nástroj pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti. 

 

• Plán kulturních akcí (kino, divadlo – dle aktuální nabídky v průběhu celého roku).  

Divadlo Alfa:  Tajemný hrad v Karpatech (6. a 7. ročník) 

                               Lékařem proti své vůli (8. ročník) 

                         Gazdina roba (9. ročník) 

Divadlo Alfa spolu s programem nabízí i možnosti další práce se zhlédnutým 

zpracovaným dílem a jeho rozbor, doplňující otázky k zamyšlení., pracovní listy apod. 

Po celý školní rok probíhal projekt předplatného do DJKT pro 2. stupeň ZŠ. 

Jednalo se celkem o 4 představení - 1 balet (A. K. Glazunov – Manon - říjen 2018), 1 

muzikál (Zahrada divů - prosinec 2018) a 2 činohry (Past na myši - leden 2018 a Sluha 

dvou pánů - květen 2019). Celkem jednotlivá představení zhlédlo 112 žáků 7. - 9. tříd. 

Akce byla dobrovolná a cena jednoho představení pro žáka představovala částku 125,- 

Kč. O návštěvu divadla byl mezi žáky veliký zájem. Všechna představení žáci 

hodnotili pozitivně. Nabídky DJKT využijeme i v příštím školním roce. 

 

Kino – 24. 6. se žáci 2. stupně zúčastnili filmového představení Avengers v OC Plaza. 
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• Spolupráce s obvodní knihovnou – pokračování v Projektu spolupráce knihovny a 

základní školy – ucelený cyklus reflektující a doplňující RVP (základní orientace v 

knihovně, práce s knihou a dalšími informačními zdroji, přehled o knihovnictví a 

informační společnosti v dějinných souvislostech (9. ročníky dva bloky, 1. 

absolvovaly v 1. pololetí, další v pololetí druhém, ostatní ročníky se lekcí zúčastnily 

ve 2. pololetí). Programy rozšiřují informace z oblasti literatury, navazují na poznatky 

získané v rámci výuky. 6. ročníky navštívily knihovnu v rámci hodin informatiky, 

protože náplň lekce tematicky navazuje na učivo probírané v hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12. 2. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže. Z prvního stupně se zúčastnilo 19 

žáků a z druhého stupně 4 žákyně (dvě ze šestých ročníků, jedna ze sedmého a jedna 

z osmého). Do obvodního kola postoupili pouze žáci 1. stupně. 

 

• OČJ:  

Školní kolo OČJ proběhlo 22. 11. 2018, do okresního kola postoupil žák 9. A s 30 

body (22+8) a žákyně z 9. B s 28 body (20+8). Školního kola se zúčastnilo 11 žáků z 

9. tříd. 

28. 1. 2019 proběhlo okresní kolo OČJ, kterého se zúčastnila žákyně 9. B. Z 

maximálního počtu 50 bodů získala 25 bodů a umístila se na 22. místě z celkového 

počtu 47 zúčastněných.  

 

• Dějepisná olympiáda – konala se dne 23. 11. 2018, celkem se zúčastnilo 16 žáků 

osmých a devátých tříd, úspěšnými řešiteli jsou žáci z: 

1. 9. B – 47 bodů 

2. 9. A – 46 bodů 

3. 9. B – 44 bodů 

 

 

třída datum čas název lekce počet žáků 

6.A 7.2.2019 10:30 Učte se být on-line 28 

6.B 8.2.2019 10:30 Učte se být on-line 25 

6.C 4.2.2019 11:30 Učte se být on-line 28 

7.A 30.5.2019 10:20 Cesta do fantazie 20 

7.B 29.5.2019 12:10 Cesta do fantazie 25 

7.C 9.5.2019 13:05 Cesta do fantazie 23 

8.A 15.5.2019 10:15 Vznik písma a knihy 25 

8.B 14.5.2019 9:15 Vznik písma a knihy 23 

9.A 28.5.2019 8:15 Informační zdroje 29 

9.B 22.5.2019 8:15 Informační zdroje 27 
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• Stoletá Americká – edukativní  vycházka s žáky 9. B (24. 9. 2018) a 9. A (25. 9. 

2018). Žáci se seznámili s funkcionalistickými domy na Americké třídě, jejich historií. 

Vyzkoušeli si i návrh veřejného prostoru. 

 

 

• Barokní stavby v Plzni – projekt s dějepisnou vycházkou v centru města Plzně 8. B 

(9. 10.) a 8. A (5. 10.). Cílem bylo poznat barokní památky a porovnat je s renesanční, 

gotickou i současnou architekturou.  Žáci z vycházky pořídili zdařilé fotografie, které 

použili při prezentaci svého projektu. 
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• 100 let republiky – projekt 9. A a 9. B, příprava v září – říjen, 25. 10. 2018 generálka 

pro sedmé třídy, 29. 11. prezentace projektu 100 let republiky pro žáky čtvrtých a 

pátých tříd. 

 

• Výstava „Tady nová republika“ – umístěná ve vestibulu školy, zhlédli žáci naší 

školy (560 žáků), během aktivů 21. 11. mohli výstavu zhlédnout i rodiče žáků.   

Výstava byla doplněna o výtvarné práce žáků sedmých a devátých tříd. 
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• Projektu o plzeňské architektuře se zúčastnili 12. 11. 2018 žáci 6. C. Tento projekt 

počítá se spoluprací plzeňských škol s organizací Pěstuj prostor. Vycházce městem 

předcházelo seznámení dětí s úkoly. Ve třídě jim byla průvodkyní architektka Kristýna 

Stará. Městem provázel plzeňský architekt Petr Klíma, který zajímavým vyprávěním 

představoval vybrané domy. Děti měly za úkol poznat ty správné domy. Při procházce 

se tak naučily rozhlížet více kolem sebe, zvednout zrak i do vyšších pater a objevovat 

krásu některých městských domů.  Na závěr děti seznámily své spolužáky se svými 

výsledky.  

• Velikonoční akce 6. tříd - jednalo se o  velikonoční program Znamení duhy 

plzeňského Biskupství, při kterém se žáci netradičním způsobem seznámili 

s tajemstvím Velikonoc. Připomněli si význam jednotlivých velikonočních dnů, 

spojených se životem Ježíše, které potom zapracovali do hraných scének. Nakonec 

měly jednotlivé skupiny žáků vypracovat plakát na svoje skupinové téma – kreativitě 

se meze nekladly. Biskupství navštívily 6. B a 6. C v pondělí 15. 4. a v úterý 16. 4. 

potom 6. A. 

  

• Plzeňské synagogy - prohlídka obou synagog v Plzni s průvodcem, která byla pro 

žáky 9. A  i 9. B velmi cenná. Fotografie pořízené z prohlídky a získané informace pak 

dále zpracovávali v hodinách dějepisu. Ucelili si tak představa o životě Židů v Plzni 

v různých časových obdobích, především pak za druhé světové války. Výsledky své 

práce žáci prezentovali v prostoru šaten formou plakátů. 

 

 
 

Žáci 9. A ve Velké synagoze 
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Kameny 

připomínající 

deportaci 

plzeňských Židů za 

druhé světové 

války 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exkurze do Lidic - exkurze byla částečně hrazena z grantu, byla obsahově velmi 

zajímavá, emotivně náročná. Sestávala ze dvou programů: Prohlídka pamětního území 

a muzea a z programu Stavíme nové Lidice. Exkurze se zúčastnil výběr žáků z osmých 

a devátých ročníků, kteří se zajímají o historii. Exkurzi doporučuje vyučující dějepisu 

zopakovat za 2 roky, opět pro žáky ve stejném věku. 
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• Loosovy interiéry – dějepisně - výtvarná akce uspořádaná pro žáky 9. A a 9. B. 

Jednalo se o velmi zajímavou mezipředmětovou akci, vyučující dějepisu ji doporučuje 

opakovat v následujícím školním roce. 

 

• Beseda o letcích RAF - zúčastnili se žáci osmých a devátých ročníků, beseda u žáků 

neměla patřičný ohlas. Vzpomínky dcery letce RAF  J. R. Irvinga byly zajímavé, ale 

pro žáky nepříliš dobře srozumitelné. 

• Síťování 22. ZŠ - ,,Projekt síťování v oblasti čtenářské gramotnosti“. Cílem 

metodiků a učitelů je vzbudit u žáků potřebu získat prostřednictvím čtení pozitivní 

zkušenosti. Ty žák nabývá v tom okamžiku, kdy se do knihy začte, ponoří a zažije 

pocit vtáhnutí do příběhu, kdy zažívá radost ze čtení. Nejde o počet přečtených knih, 

ale o jejich porozumění a pochopení textu. Tento projekt rozšíření čtenářské 

gramotnosti přináší nové a zábavné metody a formy práce, sdílení zkušeností, 

vzájemné diskuse a nové náměty do výuky. Kromě nových námětů a metod má škola 

možnost zdarma získat knihy a hry do žákovské knihovny. 

 

V rámci tohoto projektu se 14. 3. 2019 uskutečnila Teenager noc s literaturou – 

veřejné čtení nejen pro teenagerovskou veřejnost na netradičních místech Doubravky. 

Díla českých a světových autorů předčítali zkušení čtenáři z řad plzeňských herců, 

učitelů i studentů. Čtení probíhalo paralelně na všech místech od 17.30 do 21.00 hod. 

K akci se mohli připojit žáci naší školy dle svého zájmu, vyučující Čj je s touto 

možností seznámili. Pokud navštívili všech 7 míst teenagerNOCI (22. ZŠ, Galerie 

Thambos, GLP, ÚMO Plzeň 4, Obvodní knihovna Doubravka, ČSAD autobusy Plzeň, 

družina 22. ZŠ), získali do svého literárního pasu 7 razítek a s nimi i možnost zúčastnit 

se slosování o dárkové knižní balíčky. Teenager noci s literaturou se zúčastnila i 

vyučující Čj spolu s paní knihovnicí. Zhodnotily akci jako velmi zdařilou, děti, které 

akci navštívily, byly nadšené. Nejvíc se jim líbilo divadlo a slam poetry (specifický 

fenomén v prezentaci a vnímání poezie a performance) - zejména v podání Filipa 



11 

 

Koryty aka Dr. Filipitche (král české slam poetry). Zvažujeme možnost jeho pozvání 

do školy v souvislosti zatraktivnění výuky a přiblížení poezie žákům.  

Pro příští rok jsme také uvažovaly o možnosti protáhnout trasu směrem ke 14. ZŠ 

s využitím prostor D klubu, 14. ZŠ a ZUŠ Trnka – prokonzultujeme s organizátory. 

26. 3. 2019 proběhla další schůzka v rámci projektu, která byla zaměřena na 

čtenářskou gramotnost a konkrétní práci v hodinách, účastníci pracovali v roli dětí 

s texty ve skupinách. Z použitých metod byl zajímavý Alfa box, využití čtenářských 

karet (máme k dispozici na 1. stupni) a čtenářské kostky (také na 1. stupni). 

 

Projekt byl pro letošní školní rok ukončen v květnu. Hodnotíme jej jako přínosný 

nejen z hlediska možnosti získání knih a her do žákovské knihovny, ale byl pro nás 

zdrojem inspirace využitelné jak v hodinách českého jazyka, tak i pro práci v knihovně 

(náměty programů pro děti, novinky ve světě literatury, prezentace knih, které děti 

rády čtou, možnosti práce s nimi apod.).  

 

 

• Prohlídka celního muzea v Plzni s průvodcem 

Dne 20. 12. 2018 se zúčastnily jak 9. A, tak 9. B s třídními a vyučující dějepisu. 

Program byl zaměřen na historický vývoj celnictví, ukázku práce celníka za první 

republiky a po druhé světové válce až do současnosti. Žáky zaujala i expozice zbraní, 

které používali celníci, a dále ukázka pašovaného zboží. 

 

 

• DVPP čtenářská gramotnost (seminář ČŠI) - zajímavé informace o čtenářské 

gramotnosti v ČR- srovnání s ostatními státy na základě šetření PIRLS. Seminář byl 

zaměřen na použití a tvorbu internetových testů ČSI, nové (vlastní) testy lze ovšem 

vytvořit pouze z již existujících testů kombinací stávajících úkolů pro inspiraci ke 

zkvalitňování výuky čtenářské gramotnosti. Bylo poskytnuto několik konkrétních 

příkladů a úloh, zejména pro 1. stupeň ZŠ. Semináře se zúčastnila koordinátorka 

čtenářské gramotnosti. 

 

 

4)  Hospitační činnost 

 

• Začínající kolegyně se byla podívat na hodině slohu v 6. B – cílem bylo ukázat 

kolegyni nástroje k motivaci dětí – práce s LCD panelem nebo hry se slovy… a dále 

ukázat možnosti vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Pro novou kolegyni 

byla inspirativní a líbila se jí, děti se zapojovaly a snažily se. 

 

• Dne 6. 2. 2019 realizovala zástupkyně 2. stupně hospitaci ve třídě 8. B. Žáci 

procvičovali významové poměry mezi větami hlavními. Pracovalo se hodně s LCD 

panelem, a to se SMART Notebookem nebo s internetovým prohlížečem 

(www.mapy.cz). Žáci byli aktivní. Vyučující i paní zástupkyně byly s naplněním cílů, 

aktivitou žáků i s využitím didaktických nástrojů spokojeny. 

 

• 12. 2. 2019 proběhla hospitační činnost zástupkyně 2. stupně v hodině slohu v 6. A, 

tématem byla charakteristika spolužáka s využitím metody volného psaní a následné 
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hádání spolužáka dle popisu. Hodina proběhla bez problémů, žáky činnost bavila, 

pokračovala i v následujícím týdnu, protože děti chtěly odprezentovat všechny své 

práce. 

 

• 21. 2. 2019 byla zrealizována hospitace ředitelky školy ve třídě 7. A. Hodina byla 

zaměřena na práci s textem, čtenářskou gramotnost a čtení s porozuměním. Vyučující 

měla hodinu původně zaměřenou na rozbor složitějšího textu, ale protože děti s 

ukázkou již pracovaly, hodina byla aplikována na bajce s využitím metod kritického 

myšlení (brainstorming, pětilístek). Zároveň v návaznosti na učivo slohu (výpisky, 

výtah) si děti společně zpracovaly výpisky na tabuli s následným zápisem. Cíl hodiny 

byl naplněn (rozbor textu, čtení s porozuměním), prostředkem byla bajka oproti 

původně připravené satirické básni s pohádkovými motivy K. H. Borovského. 

 

• Dne 4. 4. 2019 se uskutečnila hospitační činnost kolegyně v hodině literatury v 7. A, 

kde byla využita metoda kritického myšlení Alfa box (podrobně viz příloha). Do 

hodiny literatury, při které byla metoda také využita, nahlédla i další kolegyně 28. 3. 

2019 v 6. A. Obě vyučující následně metodu také vyzkoušely. Děti Alfa box zaujal, 

pracovaly se zájmem, bavil je. Metoda navazuje na samostatnou zájmovou četbu nebo 

dílnu čtení a dopsané pojmy a komentáře žáci vysvětlují, přidávají své postřehy apod. 

Metoda je vhodnou reflexí v závěru samostatného čtení dle vlastního zájmu, dá se 

však využít jako reflexe i v jiných hodinách. 

 

 

 

 

5) Čtenářská gramotnost 

 

Český jazyk 

 

Český jazyk pracuje se slovy a učí žáka poznání, že slovo je nositelem významu a základní 

jednotkou slovní zásoby. Je dále významným prostředkem k dorozumívání, prakticky 

nejvýznamnějším prostředkem vedoucím k rozvoji komunikačních kompetencí.  

Mluvit o strategiích, kterými realizujeme v českém jazyce čtenářskou gramotnost je 

nepochopením zdánlivě jednoduchých pojmů – cíle a prostředku.  

Strategie čtenářské gramotnosti jsou chápány jako prostředek k dosažení cíle, ale v českém 

jazyce to neplatí. 

  

To, co je pojmenováváno jako strategie, to má žák v Čj umět, za to je hodnocen a to také 

více či měně ovládá, proto lze tyto dovednosti využít v jiných předmětech a nazvat je 

strategiemi. Prostě proto, že v jiných předmětech jsou prostředkem k pochopení učiva. 

V češtině jsou cílem. 

 

Viz citace z RVP: 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, 

vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat 

výsledky svého poznávání.  

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro 

kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. 
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Podíváme-li se na některou z doporučovaných strategií čtenářské gramotnosti (např. na 

příběh), zjistíme, že v Čj není práce s příběhem strategií, ale cílem učiva a prolíná se 

v mluvnici, slohu a literatuře. Žák umí:  

• příběh vytvořit 

• využít v příběhu zadaná slova 

• slyšený nebo čtený příběh interpretovat 

• sestavit příběh chronologicky 

• příběh dotvořit  

• sestavit osnovu příběhu 

• najít hlavní motiv atd.   

Úroveň své dovednosti dokáže žák zhodnotit a je za ni hodnocen. 

 

Za „strategie“ lze tedy v Čj na 2. stupni ZŠ považovat takové postupy, které pomáhají 

získanou čtenářskou gramotnost rozvíjet a upevňovat v následujících výstupech předmětu: 

 

pochopení věcných významů, procvičování, opakování, upevňování, rozlišování, třídění, 

pojmenovávání, charakterizování, popisování, posuzování, hodnocení významu, 

strukturování, komponování, tvoření tabulek a grafů, diskutování, vypravování, vlastní 

tvůrčí psaní, vedení žáka k četbě, rozvíjení slovní zásoby, kultivování psaného a 

písemného projevu atd. atd. a tím vším posilování vztahu k mateřskému jazyku. 

 

 

 

Dějepis 

 
Dějepis je předmět, který žákům objasňuje a systematizuje poznatky vztahující se k 

dějinám světa a národa. Věnuje se dějinám vzniku a rozvoje lidské společnosti a životu 

jedince v ní, dějinám lidské kultury, společenským, politickým a ekonomickým 

souvislostem v uvedených procesech.  Čtenářská gramotnost je právě zde základní 

podmínkou pro pochopení nejen předmětu, ale i života člověka ve společnosti. 

V dějepise lze využít praktický jakákoli strategie čtenářské gramotnosti.    

 

Příklady strategií v D 

 

1. Hledání souvislostí 

             Žák si uvědomuje, jak dané téma souvisí s jeho osobními zkušenostmi (hledání 

souvislostí text a já - žák) či světem kolem žáka (hledání souvislostí text a svět),  

              Naučené poznatky konfrontuje se svou zkušeností, komentuje, dává do souvislostí 

              Př: volby v novodobé historii, volby v ČR – můj postoj k volbám, kdy mohu volit, 

atd.  

 

2. Práce s internetovými vyhledavači 

Žák se učí zpracovat téma dle zadání, nacházet odpovědi, třídit je… 

Př: osobnosti odboje za 2.sv. války, jejich osud za totality… 

 

3. Projekty: 
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                  Př: 100 let republiky, baroko v Plzni, Národní obrození - osobnosti 

 

4. Práce s příběhem (popisem děje), identifikace žáka s příběhem (popisem děje),  

      Př: Jakou má žák zkušenost, co zažili jeho rodiče, prarodiče… 

 

5. Předvídání 

       Zde se nabízí ohromné množství námětů  

       Př: Co by se stalo, kdyby…, hledání příčin a důsledků 

 

6. Pochopení a používání odborného názvosloví 

Především již v šestém ročníku použití pojmů z řečtiny, latiny  

Př. Žák se učí pracovat s významy slov 

 

       7.   Práce s klíčovými slovy 

Učí žáky uvědomit si, co je v zadání podstatné a jaké informace jsou nepodstatné.  

Př: při samostatné práci s učebnicovým textem, při tvorbě zápisu do sešitu  

 

8. Práce s detaily  

Učí žáky všímat si a verbálně popsat historickou událost, rozebrat možné příčiny 

události 

Př: příčiny válečných konfliktů, apod. 

 

9. Myšlenková mapa 

Př: Evropské státy ve vrcholném středověku, Karel IV. … 

 

10. Práce s chybou 

Př: Které tvrzení je pravdivé?  

 

Dále : diskuse, hry se slovy, přiřazovačky, skládačky obrázků a map, přesmyčky, 

tvorba křížovek, návrhy na pexesa nebo hrací  karty…atd. 

 

 

 

6)  Různé (projednávání v průběhu roku) 

 

 

• V hodinách Čj jsou dle možností využívány metody kritického myšlení (volné psaní,  

metoda kostky, pětilístek, diamant, I.N.S.E.R.T, Alfa box) 

 

• Využití iPadů v hodinách dějepisu se stalo běžnou součástí výuky (skupinová práce, 

opakování učiva, vyhledávání pojmů).  

 

• Požadavky za Čj - předem nahlášené budou jen diktáty a velké prověrky, malých 

testů, slohových prací a desetiminutovek se povinnost nahlašování netýká. Někteří 

žáci nahlášení předem zneužívají a raději zůstanou doma, tím vzniká problém s 

klasifikací (vyučující těmto žákům opět test nemůže dát ihned po příchodu a pak je 

dodatečné dopisování a dozkušování problematické). U některých jedinců se situace 

opakuje neustále dokola, což je pro vyučujícího komplikované. Pokud by takových 

žáků bylo víc, je navíc nerealizovatelná. V případě časté absence si žák tedy nebude 

nahrazovat ušlé práce a k oklasifikování bude muset splnit 50% známek z celkového 
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počtu (v souladu s Pravidly hodnocení ve ŠŘ), v němž musí být zahrnut dostatečný 

počet prací s hodnotou známky 1,00. V případě, že splněno mít nebude, bude v 

předmětu nehodnocen. 

 

• Kontrola vhodnosti témat pro minimaturity 9. ročníků – otázky letos zůstaly 

zachovány, pro příští školní rok uvažujeme o drobných úpravách v otázkách 

spisovatelů 

 

• Práce s LCD panely – předmětová komise vnímá negativně nekompatibilitu 

některých funkcí a aplikací s původními interaktivními tabulemi. DUM se na LCD 

panelech nedá spustit právě v těch částech, které byly pro žáky atraktivní svou 

interakcí. 

 

• Evidence DVPP a vzájemná informovanost (během školního roku), předávání námětů 

a zkušeností. 

 

 

 

 

7) Vyhodnocení výstupních testů z Čj 

 

6. ročník: 

Problémy: 

➢ Žáci mají problém s pochopením zadání obecně, řada z nich potřebuje dovysvětlení 

zadaných úkolů 

➢ Vyhledávání a určování zájmen (pokud zájmeno není v původním tvaru 1. pádu, 

určování je pro většinu problematické) 

➢ Časté chyby se objevovaly v koncovkách přídavných jmen 

➢ Sestavování inzerátu ze zadaných slov  

 

Bez problémů žáci zvládli přiřazování literárních pojmů, dobře dopadla větná stavba, 

doplňování synonym, vyhledání a určení druhu číslovky a tvoření tvarů zájmena já. 

 

7. ročník:  

Problémy: 

➢ Problémy měli žáci s otázkou, kde museli zatrhávat pravdivá tvrzení (práce s textem) 

➢ Definování větných členů 

➢ Určování vět s chybami a bez chyb (rozpoznání správného/chybného pravopisu) 

➢ Vyhledání jednočlenné věty 

➢ Některým žákům činí problém rozpoznání slovesného rodu 

Nejlépe si žáci vedli v otázkách týkajících se významu slova a ve stylistických 

úlohách. 
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8. ročník 

Test stejně jako v loňském roce obě třídy zvládly bez větších problémů s velmi 

dobrými výsledky a v krátkém čase, žáci dosahovali lepších výsledků oproti jiným 

prověrkám. Pokud ztráceli body, bylo to v rozpoznání správného souvětí podle grafu a 

v hledání pravopisných chyb. Uvažujeme o doplnění a rozšíření prověřovací práce 

dalšími otázkami ve formě testových úloh, se kterými se žáci setkají u přijímacího 

řízení. 

 

9. ročník 

Problémy: 

➢ Práce s textem – vyhledávání pravdivých tvrzení 

➢ Vyhledávání pravopisných chyb formou pravda/nepravda 

➢ Rozdělení spisovné a nespisovné češtiny 

➢ Vyhledávání a určování zájmen 

 

Dobře dopadly otázky pravopisné a otázka týkající se autorů a literárních děl. Test 

dopadl hůře v 9. B, 9. A jej zvládla celkem bez problémů, ve třídě nebyla žádná 

nedostatečná. 

 

 

Naplňování standardů v 9. ročníku: 

V 9. ročníku jsou standardy naplňovány v průběhu hodin Čj formou zpracování 

cvičných a kontrolních slohových prací, mluvních cvičení, referátů o spisovatelích a 

formou testových úloh řešených v rámci přípravy k přijímacímu řízení. Standardy žáci 

naplňují i při „Minimaturitách“, návštěvách divadel a kina, v případě možnosti je jim 

předkládáno ztvárnění námětu v literárním, filmovém i divadelním zpracování. 

 

Závěr:  

Ověřovací práce jsou v 7. a 9. ročníku vyhovující, u 6. ročníku došlo v letošním roce k 

částečnému přepracování, v 8. ročníku budeme zvažovat doplnění otázek. Při srovnání 

s loňskými výsledky lze konstatovat, že dosažené výsledky se odvíjí od složení 

jednotlivých tříd v daných ročnících, což se projevuje i různorodostí dosažených 

výsledků. 

 

Opatření: 

Přetrvává potřeba procvičování pravopisných jevů ve všech ročnících, potíže činí i 

určování mluvnických kategorií. Důraz bude kladen na práci s textem a porozumění 

textu, z čehož vychází i práce při přijímacích zkouškách. Obecně platí, že žáci jsou 

nepozorní při četbě zadání. Ze strany žáků se vyskytla připomínka, že bodování je 

příliš přísné – o snížení nároků však neuvažujeme, žáci získané zkušenosti zúročí při 

přijímacím řízení na střední školy, což se ověřilo v mnohaleté praxi a žáci pak nemají 

problém s vyplňováním testových úloh. 

 

 

• Vyhodnocení činnosti komise za II. pololetí školního roku 2018/2019 - komise se 

schází aktuálně dle potřeb a řeší problémy operativně.   
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 Příloha:  

 

ALFA BOX  

 

Učitel rozdělí žáky do tří skupin. Každá dostane flipový papír, na který si nakreslí tabulku 

např. o 6 x 4 polích. Do jednotlivých polí zapíše písmena abecedy (viz obrázek). Ve 

skupinách pak žáci zapisují k jednotlivým písmenům abecedy pojmy či komentáře, které se 

jim vybavují ve spojitosti s předchozí prací na projektu a začínají příslušným písmenem. 

Nemusí být zaplněna všechna pole. Políčko Žolík může zůstat volné, nebo jej můžeme využít 

tam, kde si nemůžeme vybavit žádný pojmem začínající určitým písmenem abecedy.  

 

A  B  C  D  E  F  

G  H  CH  I  J  K  

L  M  N  O  P  R  

S  T  U  V  Z  Žolík  

 

Po ukončení vyplňování učitel předčítá podle abecedy všechny dopsané pojmy a komentáře, 

ptá se na vysvětlení, přidává své postřehy apod. Metoda je vhodnou reflexí předchozího 

projektového dne. 

 

Jedná se o metodu kritického myšlení, kterou v úpravě pro hodinu čtenářské dílny vyzkoušela 

Mgr. Simona Burešová v 6. A na základě četby dětí dle vlastního výběru. Čtenářskou dílnu 

realizujeme pravidelně poslední hodinu literatury v měsíci. Děti si 20 min. samostatně čtou 

přinesenou knihu. Alfa box jsem nakreslila na tabuli a děti měly možnost v průběhu čtení 

chodit zapisovat své postřehy, zajímavosti, asociace, komentáře apod. Po návratu do třídy děti 

své zápisy vysvětlovaly. 

 

Např.:  

C – cválali: „V knize koňské spřežení táhlo vůz a mě zaujalo, jak bylo v knížce detailně 

popsáno to, jakým způsobem koně cválali.“ 

I – ilustrace: „Mám rád knížky, kde je hodně obrázků, a tuhle jsem si vybral ke čtení proto, 

že se mi v ní se líbí ilustrace.“ 

S – smrt: „Nečekal jsem, že se příběh bude takhle vyvíjet, zaskočila mě smrt jednoho 

z hrdinů příběhu.“ 

Z – zubisko: „Všiml jsem si neobvyklého pojmenování pro zuby, přijde mi to zajímavé.“ 
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                                                            Zprávu vypracovala 25. 6. 2019 Mgr. Simona Burešová 

                                                     

 

                                         

 


