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Aktivní interpretace básně (příprava nejen na ústní maturitní 

zkoušku) 

Přístupy k čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na střední škole 

Vazba na RVP 

Vzdělávací oblast: Literární interpretace  

Obor:  Český jazyk a literatura 

Cílem ukázkové hodiny je představit možnosti aktivní interpretace moderního 

literárního textu, využívat různé metody pro práci s literárním textem, nejen básnickým, 

a vtáhnout studenty do dění smyslu literárního díla. Literární texty nepochybně rozvíjejí 

čtenářskou gramotnost studentů. Poezie je v dnešní době na okraji čtenářského zájmu, 

zejména kvůli své těžší pochopitelnosti, neboť klade na své čtenáře vyšší čtenářské dovednosti 

než díla prozaická. Básnická díla jsou však součástí literárního kánonu a požadavků k ústní 

zkoušce z českého jazyka a literatury. Aktivní interpretace básnického textu umožňuje žákům 

získat a osvojit si čtenářské dovednosti, rozvíjet jejich cit pro jazyk a imaginaci a z pasivní četby 

přejít k aktivnějšímu luštění smyslu literárního díla, dokonce při četbě zažít jistý druh 

dobrodružství.   

Rozbor básní se většinou věnuje klasickému pojmenování básnických tropů a figur, 

případnému popisu tématu básně. Ukázková hodina přináší aktivnější práci s textem. Díky 

vhodnějším otázkám, než najdeme v klasických učebnicích, a díky vizualizaci motivů 

a jazykových prostředků se studenti stávají přirozeně aktivnějšími v interpretačním procesu, 

podílejí se sami na vzniku smyslu básně a osvojují si nové strategie čtení textu nejen 

básnického, ale uměleckého obecně.  

Cílová skupina 

- učitelé českého jazyka a literatury střední školy (výukový program pro rozvoj čtení 
s porozuměním) 
 
Časové rozvržení: 2 hodiny 

- 1 vyučovací hodina pro žáky s učitelem 
- 1 vyučovací hodina pro učitele (představení materiálu) 
 

Program pro rozvoj čtení s porozuměním je určen k realizaci v jedné třídě u jednoho učitele. 

Učebna by měla být vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem, podrobnosti lze však 

dojednat předem. 

Termíny: úterky v sudé týdny (vždy v dopoledních hodinách během výuky) 

Lektoři: 

Mgr. Linda Wiedermannová (Pedagogická fakulta UJEP)  


