vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
• Snaha po zapamatování si
delšího textu, jeho individuelní
interpretace
• Sebekontrola, nápaditost
provedení a ztvárnění divadel.
výstupu
• Vztah k druhým lidem
• Respektování historických
postav, vlastenectví
• Nácvik monologického výstupu

vyučovací předmět
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Učivo – obsah
•

O přátelství a lásce- J. Neruda, J.
Seifert

Mezipředmětové
vztahy

ročník
7.

zodpovídá
PROKOPOVÁ

Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a učební
materiály ad.

OSV- I.,II., III., IV., • Čítanka pro 7. roč. ZŠ
V., VI., VII., VIII., • Metodická příručka lit. pro
IX., X., XI.
6. -9. roč. ZŠ
MDV- VII.
• poslech přednesu- kazeta
Projekt:
Vlastenectví-dramatické
zpracování veršů Nerudy
či Seiferta

Poznámky
OSV-procvičuje
soustředění,
zapamatování a
smyslové vnímání,
podává informace o
sobě a získává je od
druhých, organizuje
vlastní čas, učí se
hledat pomoc při
obtížích, rozvíjí
základní rysy
kreativity, rozvíjí
vzájemné poznávání
se ve třídě, učí se
hledět na svět očima
druhého, učí se
naslouchat, ale i
aktivně zapojit do
hovoru, učí se
používat verbální i
neverbální výrazy,
učí se zvládat situaci
konkurence, učí se
seberegulaci při
zvládání problému,

vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

vyučovací předmět
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ročník
7.

zodpovídá
PROKOPOVÁ
uvědomuje si
naplnění obsahu slov
spolehlivost,
odpovědnost, respekt
MDV-učí se
komunikovat a
spolupracovat v týmu

• Vyrovnává se s nepřízni osudu,
životními zkouškami
• Umí obhájit své stanovisko
• Chápe člověka jako součást
společnosti, ale i jako
individualitu
• Uvědomí si hodnotu smíchu ve
svízelných situacích
• Orientuje se v dramatických
směrech
• Orientuje se v částech Prahy,
umí najít Národní knihovnu
• Vyjádří své pocity,rozvíjí
fantazii,ví, co je morálka
• Poučí se z historie, zná tradice

•
•
•
•
•
•

V krajinách fantazie
O přátelství a lásce ( mateřská,
k vlasti, milenecká, ke zvířatům..)
Staré příběhy, věčná témata
Souboje, prohry, vítězství
Jak jsem potkal lidi
S úsměvem jde všechno líp

HV-písně J. Svěráka
PŘ- živočišná říše
DĚ-1.sv. válka,
nebezpečí fašismu
HV- písně
Osvobozeného
divadla
VO- Člověk
hledající
společenství
DĚ- Antika
MV- I.

• Čítanka pro 7. roč. ZŠ
• Metodická příručka lit. pro
6. -9. roč. ZŠ
• DVD, CD, VHS, kazety
• PC
• slovníky spisovatelů

MV- uvědomuje si
sama sebe, učí se
respektovat druhého
člověka a jeho
individuální
zvláštnosti, poznává
vlastní kulturní
zakotvení

