
Český jazyk
Představení předmětu

Dny otevřených dveří online
2021



Naše motto

Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči.
lidová moudrost



Obsah a cíle studia

Své studenty učíme číst, psát a mluvit:
• číst s porozuměním; zpracovat přečtené pro potřeby studia; najít

podstatné informace a souvislosti mezi nimi; nenechat se
manipulovat; užít si četbu jako zábavu ve volných chvílích;

• psát tak, aby dovedli přesně, zajímavě a správně vyjádřit své
myšlenky; aby jednou dovedli srozumitelně a čtivě sepsat své
objevy v jakémkoli vědním oboru;

• mluvit k věci, srozumitelně a plynule, aby je se zájmem poslouchali
jejich přátelé, zákazníci, kolegové při firemní prezentaci nebo
auditorium v přednáškovém sále.



Obsah a cíle studia

• Co děláme stejně 
• I na naší škole je výuka českého jazyka rozdělena na jazyk, sloh a

literaturu. Píšeme diktáty, slohové práce, učíme se o literárních
směrech a autorech.

• Co děláme jinak
• Na nižším gymnáziu probíhají hodiny literatury formou dílny čtení.

Studenti se učí souvisle číst, porozumět textu, mluvit o něm. Hodně
času věnujeme mediální výchově; spolupracujeme s organizacemi
Jeden svět a Knihovna Václava Havla.



Navazující semináře z oboru

• Komunikace v českém jazyce (3. i 4. ročník)
• Seminář se zaměřuje na rozvíjení „měkkých dovedností“, jako je 

umění mluvit před publikem, vhodnou formou prezentovat sebe i 
ostatní, v případě potřeby asertivně jednat.

• Literární seminář (4. ročník)
• Seminář se zaměřuje na práci s texty z krásné literatury, jeho cílem 

je inspirovat studenty k aktivnímu, přemýšlivému čtenářství a 
umožnit jim co nejsilnější estetický prožitek z textu.



Jazykové a literární soutěže

• Olympiáda v českém jazyce
• Skrytá paměť Moravy
• Žďárský Cicero
• studentská odborná činnost



Naše aktivity mimo učebnu

• divadelní představení
• kurzy tvůrčího psaní
• literární nocování
• odborné přednášky
• účast v soutěžích
• exkurze



Čím se také občas zabýváme?

Maraton psaní dopisů

Anna KareninaLiterární nocováníKrocení literární múzy

Škola tančí aneb řecké báje jinakŽďárský Cicero

https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/maraton-psani-dopisu-2017--a22561
https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/laska-byva-potupna-aneb-anna-karenina--a01769
https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/literarni-nocovani--a18606
https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/seminar-tvurciho-psani--a35253
https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/i-nase-skola-tanci--a49253
https://www.gymzr.cz/predmety-aktivity/cesky-jazyk-literatura/zdarsky-cicero--a73163


Kde budete potřebovat češtinu?

VŠUDE!



Osoby a obsazení

• Mgr. Lukáš BOŘIL (Čj-ZSV)

• Mgr. Jiřina KALINOVÁ (Čj-D)

• PhDr. Magda KULMOVÁ (Čj-Rj)

• Mgr. Lenka NOVÁKOVÁ (Čj-Aj-D)

• Mgr. Andrea POPELOVÁ (Čj-D)
L. Nováková

L. Bořil J. Kalinová

M. Kulmová

A. Popelová



Časová dotace (hodin týdně)

Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

4 4 4 4 4 4 4 4


