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Sada byla vytvořena na podporu výuky předmětu Český jazyk a literatura v prvním, druhém a 

třetím ročníku střední školy. Materiály lze využít při opakování učiva ve vyšších ročnících. 

Materiály 65 – 74 jsou zaměřeny na literaturu celkový kulturní pohled na společnost dané 

doby. Jednotlivé prezentace se věnují se autorům, jejich životu a dílu. Součástí prezentací jsou 

ukázky z děl autorů. Prezentace 75 – 96 jsou především zaměřeny na jazykovědu a její 

disciplíny. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů, které získaly na základní 

škole. 

Každé téma je zpracováno tak, aby se studenti seznámili se základní problematikou daného 

tématu. 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. 
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VY_12_INOVACE_68 Alois Jirásek - život a dílo 

VY_12_INOVACE_69 Styly, procvičování 

VY_12_INOVACE_70 Prokletí básnící - Paul Verlaine 

VY_12_INOVACE_71 Historická próza - opakování 

VY_12_INOVACE_72 Literární teorie 

VY_12_INOVACE_73 Lyrika 

VY_12_INOVACE_74 Drama 

VY_12_INOVACE_75 Národní jazyk a jeho útvary 

VY_12_INOVACE_76 Spisovná čeština 

VY_12_INOVACE_77 Funkční styly 

VY_12_INOVACE_78 Funkční styly 

VY_12_INOVACE_79 Komunikace 

VY_12_INOVACE_80 Jazyk a řeč 

VY_12_INOVACE_81 Hlásky 

VY_12_INOVACE_82 Písmo 

VY_12_INOVACE_83 Dělení souhlásek 

VY_12_INOVACE_84 Odborný f. styl 

VY_12_INOVACE_85 Slohotvorní činitelé 

VY_12_INOVACE_86 Zvuková stránka slova 

VY_12_INOVACE_87 Zvuková stránka věty 

VY_12_INOVACE_88 Úzus, norma a kodifikace 

VY_12_INOVACE_89 Dopis 

VY_12_INOVACE_90 Příbuznost jazyků 

VY_12_INOVACE_91 Jazykověda a její disciplíny 

VY_12_INOVACE_92 Žádost 

VY_12_INOVACE_93 Práce s textem 

VY_12_INOVACE_94 Umělecký funkční styl 

VY_12_INOVACE_95 Mluvnické kategorie 

VY_12_INOVACE_96 Útvary uměleckého stylu 

 


