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TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Literatura

TŘÍDA/SKUPINA prima

VYUČUJÍCÍ Mgr. Marie Veverová

ČASOVÁ DOTACE 2 hodiny týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Hravá literatura – pracovní sešit
Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Čítanka pro 1. ročník gymnázií, SPN

1. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Úvod do světa literatury – věcná a 
umělecká, přehled literárních druhů a 
žánrů, poezie a próza, struktura a jazyk 
literárního díla, úvod do versologie – verš,
rým, strofa, obrazná pojmenování, 
monolog, dialog

viz ŠVP 24

Přehled historických epoch – orientální 
civilizace, Bible, Řecko, Řím, románský a 
gotický sloh, renesance, baroko, rokoko, 
klasicismus, osvícenství, preromantismus, 
romantismus, realismus, přelom 19. a 20. 
Století, avantgarda, nástin 20. století

6

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

2 úvod průběžně
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2. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

Starověké orientální literatury a středověk 
v Číně a Japonsku – druhy písma, písma 
jednotlivých kultur, mýtus, epos, óda, 
haiku, pohádka, sedm divů světa, 
Mezopotámie, Egypt, Indie, Arábie, Čína, 
Japonsko

viz ŠVP 10

Křesťanství a Antika  - Bible, Řecko, Řím,
apokryf, evangelium, žalm, mýtus, 
tragédie, komedie, dějství, bajka, satira, 
zásada tří jednot, amfiteátr

10

Středověká literatura – románský a gotický
sloh, hrdinská a rytířská epika, dvorská 
lyrika, středověká drama – duchovní a 
světské, epos, mystérium, moralita, mirákl,
dogma, liturgie, laicizace

10

Opakování učiva 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 dle vlastní-
ho výběru přiměřeně věku. Kritéria mluvního cvičení – přepravený a promyšlený 
projev v rozsahu 1 minuty, zpamět, přiměřené tempo a hlasitost, dobrá artkulace, 
cíl zaujmout 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.

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.


