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Odevzdání seznamu četby k MATURITNÍ ZKOUŠCE! 

 Je nutno odeslat v elektronické podobě na e-mail b.novotna@trivis.cz zkontrolovaný seznam děl k maturitní 

zkoušce – řádně vyplněný podle vzoru a bez chyb – do 15. 2. 2019, pokud jste tak již neučinili dříve, nebo 

je v seznamu chyba  

 

Řečnické cvičení: výklad: Umělecký směr a žánr dle zadání – viz tabulka níže 

 

+ ústní zkoušení s PL – cvičný pracovní list k rozboru textů a pracovní list s testovými otázkami k opakování učiva 

 

Mgr. Blanka Novotná 

 

 

MĚSÍC – POČTY HODIN DATUM TÉMA – NÁPLŇ HODIN 

Únor 

8 

14.2. Světová literatura po II. světové válce 

15.2. Funkce spisovné češtiny a její vývojové změny + ústní zkoušení s PL 

22.2. Česká literatura po II. světové válce 

28.2. Rozbor neuměleckého textu + ústní zkoušení s PL 

Březen 

8 

 

14.3. Český jazyk – zařazení do systému jazyků 

15.3. Souhrnné opakování učiva 2. pololetí + ústní zkoušení s PL 

28.3. Závěrečná písemná práce (1 vyučovací hodina) 

29.3. Souhrnné opakování učiva – literatura + ústní zkoušení s PL 

Duben 

4 

5.4. Souhrnné opakování učiva – mluvnice, sloh 

18.4. Principy a normy kulturního chování + ústní zkoušení s PL 

 Povinná studijní literatura: 

 Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Pracovní sešit - Didaktis 

 ČESKÝ JAZYK přehled středoškolského učiva, edice MATURITA, Nakladatelství PV vyuka.cz  

 LITERATURA přehled středoškolského učiva, edice MATURITA, Nakladatelství PV vyuka.cz  

 ČÍTANKA 3,4 přehled středoškolského učiva, edice MATURITA, Nakladatelství PV vyuka.cz 

 Studenti jsou povinni nosit uvedenou literaturu na konzultace s sebou! 

 
 Doporučená studijní literatura: 

 Školní pravidla českého pravopisu – platné vydání 2003 a novější 

 Maturita 2018 – Český jazyk a literatura – nakladatelství DIDAKTIS (M. Hošek, M. Kulhavá, V. Tobolíková) 
 Katalog požadavků zkoušek společné části MZ ČJL  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
M. Hošek, M. Kulhavá, V. Tobolíková 
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3. AD – 2017/2018 

Datum přednesu a zadání řečnického cvičení 
Jméno a příjmení 

1. Berger Libor 
15. 2. Středověk bajka 

2. Frodlová Iveta 
15. 2. Renesance a humanismus balada 

3. Havlasová Renata 
15.2. Baroko cestopis 

4. Králová Jana 
15.2. Klasicismus a osvícenství elegie 

5. Kubínová Andrea 
15.2. Preromantismus a romantismus epigram 

6. Kukla Adam 
15.2. Realismus a naturalismus epos 

7. Šikuta David 
22. 2. Magický realismus kaligram 

8. Kaprálová Romana 
22. 2. Socialistický realismus komedie 

9. Málek František 
22. 2. Existencialismus kronika 

10. Novotná Soňa 
28. 2. Absurdní drama legenda 

11. Pepa Petr 
28. 2. Postmodernismus mýtus 

12. Pover Dalibor 
28. 2. májovci, ruchovci, lumírovci novela 

 

Zadání: 

 

 délka řečnického cvičení maximálně 3 – 5 minut, 

 přednes zpaměti, poznámky v ruce povolené, 

 zpracovat jako výklad např. podle učebnice – DEFINICE SMĚRU A ÚTVARU (podle zadání) 

 co to je, kdo to psal, kdy a kde to vzniklo, jak se to pozná/ liší od… / zapsalo do dějin literatury apod. 


