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MĚSÍC – POČTY HODIN DATUM TÉMA – NÁPLŇ HODIN 

Únor 

2 

21. 2. Plán učiva na II. pololetí, požadavky ke splnění klasifikace, řečnické 

cvičení,  Renesance a humanismus v evropské a české 

literatuře.  

Březen 

4 

6.3. Baroko ve světové a české literatuře. 

Klasicismus, osvícenství a preromantismus ve světových 

literaturách 

20. 3. Slovní přízvuk, tempo, pauza, melodie, větný přízvuk a větný důraz  

Slovní zásoba, způsoby jejího obohacování 

Duben 

4 

 

3.4. Třetí čtvrtletní písemná práce (1 vyučovací hodina) 

Kratší slohové útvary (zpráva, oznámení – pozvánka), popis prostý, 

výběrový, pracovní postup, popis obrázku 

24. 4. Klasicismus, osvícenství a preromantismus 

Květen  

6 

 

7. 5. Druhá slohová práce školní (2 vyučovací hodiny) – viz 3.4. 

15. 5. Literatura národního obrození v českých zemích  

Romantismus ve světové a české literatuře 

 

 

Červen 

6 

5.6. Realismus a naturalismus ve světové literatuře  
12.6. Závěrečná písemná práce za 2. pololetí (1 vyučovací hodina) 

19. 6. Beseda o knize – čtenářské deníky (účast nezbytná pro uzavření 

klasifikace!) 

  
Vedení čtenářského deníku – pokyny: 

 Ke kontrole je třeba mít v deníku na konci 1. ročníku minimálně 8 zápisů (počítají se i předchozí zápisy). 

Řečnické cvičení: – Referát o knize: Dvě nej… knihy z mé knihovny (1 odborná + 1 beletrie) 

Mgr. Blanka Novotná 

 Povinná studijní literatura: 

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

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

 Literatura pro 1. a 2. ročník středních škol – zkrácená verze – pracovní sešit – didaktis 

 Komunikace v českém jazyce pro SŠ – pracovní sešit - didaktis 

 Studenti jsou povinni nosit uvedenou literaturu na konzultace s sebou! 

 

 Doporučená studijní literatura: 

 Školní pravidla českého pravopisu – platné vydání 2003 a novější 

 Maturita 2019-20 – Český jazyk a literatura – nakladatelství DIDAKTIS (M. Hošek, M. Kulhavá, V. 

Tobolíková) 
 Katalog požadavků zkoušek společné části MZ ČJL  

 Čtenářský deník 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
M. Hošek, M. Kulhavá, V. Tobolíková 
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Řečnické cvičení: – Referát o knize: Dvě nej… knihy z mé knihovny (1 odborná + 1 beletrie) 
 

6.3. Janíková Alena 

6.3. Jaroň Tomáš 

20.3. Langr Jan 

20.3. Sádecký Michal 

24.4. Přibylová Kristýna 

24.4. Šrenk Jiří 

15.5. Šmakal Kamil 

15.5. náhradní termín 
 

Pokyny k řečnickému cvičení: 

 délka přednesu: 5 – 7 minut 

 přednes zpaměti (žák může mít u sebe poznámky pro nouzové nahlédnutí) 

 zvolené knihy s sebou na ukázku spolužákům  

 

Obsah referátu: 

I. Úvod: 

1. Oslovení posluchačů (Vážení spolužáci, vážená paní učitelko!) 

2. Vytyčení tématu – cíle řeči (zvolené knihy, proč byly vybrané, proč právě je chceme posluchačům 

představit)   

3. Přehledné rozvržení řeči (co všechno a v jakém pořadí posluchačům o knihách řekneme) 

II. Stať: 

1. Rozvedení myšlenek naznačených v úvodu – podrobnosti ke knihám, jejich obsah, ilustrace, autor, 

účel, estetické působení apod. 

2. Uvedení možných námitek – koho by knihy nezaujaly, co se na nich druhým nemusí líbit apod. 

3. Vyzdvižení hlavních tvrzení z referátu – tyto dvě knihy jsou pro mne nej…, protože… 

III. Závěr: 

1. Stručné shrnutí závěrů, ke kterým řečník došel – doporučení knih ostatním, Budou stále těmi nej…, 

nebo je v budoucnu nahradí jiné knihy? Apod. 

2. Výzva k diskuzi o knihách 

 

Poznámka: 

 

Beletrie = poezie, próza, drama; tj. umělecká literatura 

 

Odborná publikace = kuchařka, encyklopedie, cestopis, slovník, životopis, učebnice apod. 


