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Sada je vytvořena na podporu výuky předmětu Český jazyk a literatura v prvním až  čtvrtém 

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

jsou především na stylistiku, lexikologii a syntax. Jednotlivé materiály se soustředí na 

inovativní a přehlednější způsob vysvětlení učiva. Součástí jsou i úkoly, které směřují 

k procvičení a upevnění učiva. Podporují aktivní opakování a procvičování . 

Každé téma je zpracováno tak, aby rozvíjelo komunikační kompetence žáků a učilo je využívat 

jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na 

základě jazykových a slohových znalostí. 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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