
Český jazyk a literatura

Proč se učit český jazyk a literaturu

Český  jazyk  se  studenti  našeho  gymnázia  učí  nejen  pro  úspěšné  zvládnutí  maturitní

zkoušky, kde tento předmět je dán jako povinný, ale i pro jejich osobní život. Po celý svůj

život budou výstižně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory, a to v logickém sledu.

Správné použití českého jazyka pomůže našim studentům zvládnout různé typy textů (např.

při  svém budoucím studiu na vysoké škole či v budoucím zaměstnání).  Pomocí českého

jazyka bude absolvent naší školy  komunikovat na úrovni vzdělaného člověka, tj. naučí se

využívat  získané  komunikační  dovednosti  k vytváření  kvalitních  vztahů  a  spolupráci

s ostatními lidmi. 

Výuka

Na našem gymnáziu se tento předmět vyučuje

v různé  časové  dotaci  např.  v primě  5  hodin

týdně,  v kvintě  4  hodiny.  Hodiny  zahrnují

výchovu  literární,  jazykovou,  komunikační  a

slohovou.  Učitelé  učí  různými  výukovými

metodami – výklad, práce s textem, skupinové

práce  či  práce  ve  dvojicích  a  dále  využívají

multimédia (např. poslech či ukázka filmového

zpracování  literárních děl,  prezentace).  Výuka

je  doplněna  mimoškolní  četbou  či  účastí  na

kulturní akci.



Semináře

Na  vyšším  gymnáziu  si  lze  zvolit  také

předmět Literární seminář, který nabízí práci

v menším kolektivu a zaměřuje se na rozbory

textů literárních děl a tvůrčí psaní. Některé ze

zde vzniklých studentských autorských textů

jsou otištěny ve školním časopise.

Projekty a kurzy

Český jazyk je výrazně zastoupen v akcích uskutečněných v rámci projektových dní či kurzů.

Jedná se o vytváření  textů na nástěnky,  do prezentací,  na školní  webové stránky apod.

Česky je také natočeno video pro projekt Cool school.  Na pravidelné Andělské aukci jsou

nabízena nejen mimořádná výtvarná díla našich studentů z jednotlivých tříd, ale aukce je

doplněna také prezentací a recenzí daných děl. Tyto texty si vytvářejí sami studenti a sami je

uvádějí.

 Exkurze

Naše  škola  organizuje  množství

kulturních a jazykových exkurzí. Ať už

se  jedná  o  pravidelné  návštěvy

knihoven,  divadelních  a  filmových

představení, nebo o jednorázové akce

typu  po  stopách  Karla  Čapka  nebo

Boženy  Němcové.  Např.  v listopadu

jsme  v rámci  mezipředmětových

vztahů  navštívili  Francouzský  institut,

kde  jsme  zhlédli  film  o  Milanu

Kunderovi. 



Poznávací a jazykové zájezdy

V rámci všech poznávacích a jazykových zájezdů v rámci České republiky se zaměřujeme

na poznávané místo s ohledem na slavné rodáky – spisovatele.

Projektové dny

Naši studenti měli možnost poznat díla vynikajících autorů v rámci projektových dnů např.

zaměření na Karla Čapka nebo účast na autorském čtení z knihy Ekonomie dobra a zla.

Celoškolní projekty

V rámci celoškolní akce byla např. návštěva knihovny v Kladně s průvodci a tvůrčí dílnou,

shlédnutí divadelních a filmových představení. Výuka v rámci celé školy zahrnuje i vlastní

četbu, na nižším gymnáziu tvorbu čtenářských deníků, na vyšším gymnáziu ověření,  zda

dané četbě  studenti porozuměli a zda vnímají  žánrovou různost textů. Individuální prožívání

slovesného uměleckého díla a  sdílení  čtenářských zážitků,  vnímání  názorů a  argumentů

druhých  pak  studenti  využijí  v rozvíjení  konstruktivního  a  kritického  dialogu.  Na  nižším

gymnáziu se žáci  účastní recitační přehlídky. Ti nejlepší recitátoři pak vystupují na akcích

pro  seniory  či  na  Dni  veteránů.  Na  nižším  gymnáziu  si  studenti  také  vytvářejí  v rámci

celoškolního projektu dopisy svému budoucímu já. Tyto dopisy z primy jsou poté uschovány

a vráceny původnímu autorovi až po maturitě.

Soutěže

 Olympiáda  v českém  jazyce –  naši  studenti  se  pravidelně  účastní  této

celorepublikové soutěže a  dále  reprezentují  naši  školu  i  v oblastním,  okresním či

krajském kole. Soutěž má mluvnickou i slohovou část.

 Cena Ivony Březinové – literární  soutěž,  každý rok jiné  téma (např.  Jak se žilo

v době, kdy byli vaši prarodiče ještě dětmi nebo náctiletými, stejně jako vy.

 Recitační  soutěž  Rudná –  soutěžní  recitační  přehlídka  v několika  věkových

kategoriích.



Žákovská knihovna

Gymnázium  Hostivice  má  žákovskou  knihovnu,  která  obsahuje  nejen  knihy  vhodné

k maturitě,  ale  i  celou  řadu  moderních  a žádaných titulů.  Knihovna  je velmi  vhodná pro

studenty Literárního semináře.

Studentské akce

Hlavní  studentskou  aktivitou  v rámci  českého  jazyka  je  vydávání  školního  časopisu

GéHáčko. Studenti,  kteří  se aktivně účastní tvorby tohoto časopisu,  jsou různého věku a

z různých  tříd.  To  vede  k předávání  cenných  zkušeností  v rámci  studentského  života.

Časopis má i několik stálých rubrik např. Aktuality z našeho města, Hudební okénko, Hlášky

našich profesorů,  Rozhovor se zajímavou osobností,  Dění ve škole, Významná historická

výročí aj. Aktuálním šéfredaktorem je student septimy. Do práce časopisu se však zapojují i

studenti  s technickým   či  výtvarným  nadáním,  spoluvytváří  vzhled,  grafiku  a  technickou

podporu studentským redaktorům.
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