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LITERÁRNÍ SEMINÁŘ - Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

 
Předmět literární seminář rozšiřuje a prohlubuje  znalosti  a  dovednosti  žáků  především  v oblasti  literatury  
a stylistiky, vede žáky k práci s literárním textem a k vlastním pokusům o tvůrčí psaní. Jeho nedílnou 
součástí je kultivace žákových projevů písemných i ústních. Umožňuje žákům vnímat slovesná umělecká 
díla a  dospívat k poznatkům ovlivňujícím jejich životní postoje a hodnotovou orientaci. 
 
Předmět literární seminář se vyučuje se jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina 
týdně. Výuka probíhá ve třídě a v učebně výpočetní techniky. Některá témata jsou realizována formou 
projektu  ve spolupráci s filmovým kroužkem. Při výuce se uplatňují mezipředmětové vztahy s výchovnými 
předměty a dějepisem a průřezové téma Mediální výchova (Fungování a vliv médií ve společnosti, Kritické 
čtení a vnímání mediálních sdělení, Stavba mediálních sdělení, Tvorba mediálního sdělení). 
 
Tematický okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (MeV) je realizován v 8. ročníku: 
- porovnání několika druhů denního tisku a časopisů s důrazem na jejich shody a odlišnosti, hledání sdělení 
zábavných, informativních a společensky významných 
- diskuze o profesích podílejících se na přípravě televizního zpravodajství, stanovení faktorů ovlivňujících 
výběr zpráv, selektivita televizního zpravodajství 
- seznámení se základními přesvědčovacími postupy využívanými v reklamě 
 
Tematický okruh Fungování a vliv médií ve společnosti (MeV) je realizován v 9. ročníku: 
- diskuze o vlastních zkušenostech ze sledování různých televizních stanic a jejich vlivu na každodenní život 
jedince 
- seznámení se s různými filmovými profesemi, zvláště s výsledky práce scénáristy 
 
Tematický okruh Stavba mediálního sdělení (MeV) je realizován v 9. ročníku: 
- rozbor časopisů pro dospívající mládež s důrazem na skladbu a výběr sdělení 
- hledání příkladů pravidelnosti mediálních sdělení (televizní zprávy, tisk, internet) 
- rozlišení zpráv důležitých, užitečných, zábavných 
- bulvární tisk a jeho charakteristika 
 
Tematický okruh Tvorba mediálního sdělení (MeV) je realizován v 9. ročníku: 
- sestavení vlastní zprávy ze života školy pro různé typy novin a časopisů (celostátní deník, regionální 
noviny, časopis pro děti, dospívající, ženy atd.), výběr vhodných výrazových prostředků 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
 
 

Kompetence k učení 
Žáci jsou vedeni k rozvíjení pozitivního  vztahu k mateřskému jazyku, učí se  vytvářet  kompletnější pohled 
na kulturní a společenské jevy, kriticky posuzovat literární díla a žánry publicistického stylu. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žáci se učí na základě vlastních zkušeností a úsudku nalézat řešení problémů, kriticky domýšlet  a obhajovat 
svá rozhodnutí. 
 
Kompetence komunikativní 
Žáci jsou vedeni ke kultivovanému vyjadřování ústnímu i písemnému, ke zdokonalování svých 
komunikativních dovedností. 
 
Kompetence sociální a personální 
Žáci se učí spolupracovat s učitelem a se skupinou žáků, naslouchat názorům druhých, respektovat náměty 
jiných členů týmu. 
 
Kompetence občanské 
Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení do kulturního dění ve škole i ve městě a k oceňování našeho 
kulturního dědictví. 
 
Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k využití znalostí v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucí povolání. 
 


