
CZ.1.07/15.00/34.0579  MZ3/VY_12_ANOTACE_DUM1 
 

 

 

 

 

Název sady: Český jazyk a literatura I 

Autor:  Mgr. Eva Peroutková,   peroutkova.eva@sspvc.cz 

Rok vytvoření :  2013 

Zaměření:  střední odborné s maturitou 

Kategorie:  Literární odraz společnosti 

Klíčová slova: humanismus, renesance, venkovská próza, baroko, klasicismus, osvícenství 

 

Sada je zaměřena na podporu výuky předmětu Český jazyk a literatura v prvním a třetím ročníku 

střední školy. Materiály lze využít při opakování učiva ve vyšších ročnících. Zaměřeny jsou 

především na literaturu a celkový kulturní pohled na společnost dané doby. Jednotlivé 

prezentace představují typické prvky architektury, malířství, sochařství a módy. Věnují se 

autorům, jejich životu a dílu. Součástí prezentací jsou ukázky z děl autorů. 

 

K využití výukového materiálu v hodinách postačí projektor a počítač. Studenti využívají 

studentský počítač a také Internet, který slouží jako zdroj informací. Dále je využíván jako zdroj 

divadelních či filmových ukázek. 

 

 Každé téma je zpracováno tak, aby představilo nejen autora, ale i historické období, ve kterém 

autor tvořil. Student využívá znalosti získané v předešlém studiu a zároveň si rozšiřuje a 

doplňuje své znalosti. Některá témata jsou doplněna úkoly, které studenti plní v rámci 

vyučovací hodiny. Zároveň můžeme tyto otázky využít k opakování probrané látky.  

Materiály jsou přístupné studentům. 

 

VY_12_INOVACE_01 Renesance a humanismus 
VY_12_INOVACE_02 Renesance v Evropě 
VY_12_INOVACE_03 Romeo a Julie 
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VY_12_INOVACE_04 Renesance a humanismus v Evropě - test 
VY_12_INOVACE_05 Venkovská próza 
VY_12_INOVACE_06 Venkovská próza II. 
VY_12_INOVACE_07 Venkovská próza 
VY_12_INOVACE_08 Venkovská próza 
VY_12_INOVACE_09 Maryša 
VY_12_INOVACE_10 Poezie - přelom 19. - 20st. 
VY_12_INOVACE_11 Prokletí básníci 
VY_12_INOVACE_12 Humanismus psaný latinsky 
VY_12_INOVACE_13 Český humanismus a renesance 
VY_12_INOVACE_14 Humanismus psaný česky 
VY_12_INOVACE_15 Oscar Wilde 
VY_12_INOVACE_16 Jan Blahoslav 
VY_12_INOVACE_17 Česká moderna 
VY_12_INOVACE_18 Česká moderna – O. Březina 
VY_12_INOVACE_19 Renesance - test 
VY_12_INOVACE_20 Baroko - architektura 
VY_12_INOVACE_21 Baroko v umění 
VY_12_INOVACE_22 Baroko - literatura 
VY_12_INOVACE_23 Baroko v čes. zemích 
VY_12_INOVACE_24 Baroko v čes. literatuře 
VY_12_INOVACE_25 Antonín Sova 
VY_12_INOVACE_26 Exulantská literatura 
VY_12_INOVACE_27 J. A. Komenský 
VY_12_INOVACE_28 J. A. Komenský 2 
VY_12_INOVACE_29 Klasicismus 
VY_12_INOVACE_30 Klasicismus – lit. 
VY_12_INOVACE_31 Moliére 
VY_12_INOVACE_32 Osvícenství 

 
 


