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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanská
• Kompetence k učení
• Kompetence digitální

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Vyšla hvězda nad Betlémem (Bible)
ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování
ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Chápe tematiku Starého a Nového zákona v literatuře jako 
spojnici k dějinám křesťanství

Bible: Starý a Nový zákon
biblické příběhy a postavy
judaismus a křesťanství

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla

Převypráví vybrané biblické příběhy a charakterizuje 
vybrané biblické postavy

Bible: Starý a Nový zákon
biblické příběhy a postavy
judaismus a křesťanství

 Uvědomuje si současné etické normy v naší kulturní oblasti Bible: Starý a Nový zákon
biblické příběhy a postavy
judaismus a křesťanství

 Uvědomuje si rozdíl mezi uměleckou a věcnou literaturou. výklad
 Převypráví vybrané příběhy epos

rytířský hrdina
pověst (legenda)
kronika

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova
ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci
ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

Představí lit. dílo z vlastní četby hlavní hrdina
literární žánry
autor a jeho styl

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

Rozpozná žánr, téma, hlavní postavy hlavní hrdina
literární žánry
autor a jeho styl

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i Charakterizuje autora daného textu hlavní hrdina
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improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči

literární žánry
autor a jeho styl

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 
na základě svých dispozic a osobních zájmů

výklad

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

Vytvoří gramaticky i věcně správný projev.

vypravování
úvaha

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí

Vytvoří vlastní text na dané téma vypravování
úvaha

Tematický celek - O bozích a lidech (antická mytologie)
 Vysvětlí dané pojmy báje a mýtus

mytologie
pověst

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla

Převypráví vybrané příběhy antické mytologie báje a mýtus
mytologie
pověst

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

Charakterizuje vybrané postavy antických bájí báje a mýtus
mytologie
pověst

 Charakterizuje vybrané literární hrdiny epos
rytířský hrdina
pověst (legenda)
kronika

Tematický celek - Sen, láska a smrt
epos
rytířský hrdina
pověst (legenda)
kronika

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele

Rozlišuje a vlastními slovy charakterizuje lyricko-epické 
žánry.

balada
lidová píseň

Tematický celek - Šoa
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla

Chápe vliv historicky významných událostí na stav umění v 
tématu šoa

holocaust a šoa
Židé
nacismus

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Činnost: Práce se Starým a Novým zákonem: interpretace biblických příběhů, vliv Bible na kulturu a etiku
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