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TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Literatura

TŘÍDA/SKUPINA kvinta

VYUČUJÍCÍ Mgr. Marie Veverová

ČASOVÁ DOTACE 2 hodiny týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Literatura pro 1. ročních středních škol, Didaktis
Čítanka pro 1. ročních gymnázií, SPN

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

1. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Obecná charakteristika literatury – 
struktura literárního díla, jazykové, 
tematická a kompoziční vrstva, literární 
druhy a žánry, próza a poezie, literární 
interpretace

viz ŠVP 8

Vývoj mimoevropské literatury – 
sumerská, indická, čínská, japonská, 
hebrejská, mayská a incká, řecká a římská 
literatura – vybraní autoři a díla

8

Literatura středověku – literatura duchovní
a světská, legendy, kroniky, hrdinský 
epos, dvorský epos, dvorská lyrika, 
žákovská poezie, arabská a perská 
literatura

8

Počátky písemnictví v českých zemích – 
V. Morava, Cyril a Metoděj, Proglas, 
Čechy – lit. Staroslověnská, latinská, 
německá dvorská, česká

8
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2. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Česká literatura od nástupu Habsburků
do 70. let 15. století – doba lucemburská –
Zbraslavská kronika, Závišova píseň, 
legendy, satira a divadlo, doba husitská – 
píseň, kronika, traktát. 

viz ŠVP 6

Renesance, humanismus, baroko, 
rokoko – reformace, knihtisk, renesance 
italská, francouzská, španělská, anglická, 
manýrismus, protireformace, žánry tohoto 
období

10

Renesance u nás a česká barokní 
literatura – prolnutí humanismu 
s reformací, latinský a český proud, 
Jednota bratrská, literatura exulantská a 
domácí, lidová slovesnost

4

Klasicismus a osvícenství – francouzská, 
anglická, německá a ruská literatura

6

Česká literatura v počátcích národního 
obrození

4

Opakování 2

Zásady hodnocení 
1) Všechny testy budou předem ohlašovány. Při dlouhodobé absenci si žák může 

domluvit konzultaci a náhradní termín testu. U krátkodobé absence píše test další 
hodinu.

2) Dvakrát za pololet vystoupí student s  mluvním cvičením o přečtené knize vlastního 
výběru přiměřeně věku. Kritéria mluvního cvičení – přepravený a promyšlený projev 
v rozsahu 1 minuty, zpamět, přiměřené tempo a hlasitost, dobrá artkulace, cíl za-
ujmout posluchače.

3) Dvakrát za pololet zpracuje dle aktuálního zadání práci o přečtené knize, dodrží za-
daný termín.

4) Při výrazné aktvitě získá student známku za práci v hodině nebo za celé čtvrtlet.
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5) V případě zapomenut sešitu nebo při absenci si student učivo automatcky doplní.

6) Při nesnázích či neporozumění učivu si žák sám domluví konzultaci s vyučujícím.


