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PŘEDMĚT

Literatura

TŘÍDA/SKUPINA

sekunda

VYUČUJÍCÍ

Mgr. Marie Veverová

ČASOVÁ DOTACE

2 hodiny týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) ZÁKLADNÍ

Hravá literatura 7

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY
DOPLŇKOVÉ aj.)

Čítanka pro 2. ročník gymnázií, SPN

1. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

Středověká literatura - Literární historie: viz ŠVP
●Literatura středověku na našem území: ●
Staroslověnské období ● Počátky česky
psané literatury ● Literatura doby husitské
Literární teorie: ● Legenda, traktát,
kancionál, postila, kronika Pojmy: ●
diakritický pravopis ● staroslověnština ●
nářečí Písmo: ● Hlaholice ● Cyrilice ●
Latinka ● Azbuka

9

Renesance a humanismus - Literární
historie: ● Charakteristika slohu ●
Renesance a humanismus v jednotlivých
evropských zemích ● Renesance a
humanismus na našem území Literární
teorie: ● Úvod do versologie – verš,
základní druhy rýmů, základní tropy a
figury (obrazná pojmenování) ● román –
pikareskní román, ● novela – rámcová
novela ● povídka, cestopis, sonet ●
comedie dell´arte

10

Individuální četba a přednes – základy
rétoriky, reflexe díla dle vlastního výběru,
přednes básně a literárních textů

POZN.

průběžně
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2. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

viz ŠVP
Baroko a rokoko Literární historie: ●
Charakteristika slohu ● Konkrétní projevy
barokní literatury v Evropě (gongórismus)
● Baroko a rokoko v jednotlivých
evropských zemích ● České baroko:
Exilová literatura Literatura oficiální,
pololidová a lidová Literární teorie: ●
Lidová slovesnost – pohádka, pořekadlo,
přísloví, rčení, pranostika kramářská píseň
cestopis, paměti alegorie Pojmy: ● exilová
literatura ● oficiální literatura ● literatura
pololidová a lidová ● didaktika ● obrana ●
cenzura

7

Klasicismus a osvícenství - Literární
historie: ● Charakteristika klasicismu
Francie Itálie ● Drama v období
klasicismu ● Charakteristika osvícenství
Francie - encyklopedisté Anglie –
dobrodružný román Literární teorie: ●
Žánry vysoké a nízké, zásada tří jednot,
utopie, dobrodružný román, fiktivní
cestopis, bajka Pojmy: ● ironie,
sarkasmus, parodie, satira

8

Národní obrození Literární historie: ●
Historický kontext ● Problematika národní
literatury a jazyka ● Rukopisné boje ●
Divadlo Literární teorie: ● problematika
překladu ● pověst Pojmy: ● nakladatelství
● germanizace ● obrana ● gramatika ●
ohlasy ● panslavismus ● austroslavismus

3

Opakování učiva

2

POZN.
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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 pololetí vystoupí student s mluvním cvičením o přečtené knize dle vlastního výběru přiměřeně věku. Kritéria mluvního cvičení – přepravený a promyšlený projev v rozsahu
1 minuty, zpaměti, přiměřené tempo a hlasitost, dobrá artikulace, cíl zaujmout posluchače.
3) Dvakrát za pololetí zpracuje dle aktuálního zadání práci o přečtené knize, dodrží zadaný termín.
4) Při výrazné aktivitě získá student známku za práci v hodině nebo za celé čtvrtletí.
5) V případě zapomenutí sešitu nebo při absenci si student učivo automaticky doplní.
6) Při nesnázích či neporozumění učivu si žák sám domluví konzultaci s vyučujícím.

