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MĚSÍC – POČTY HODIN DATUM TÉMA – NÁPLŇ HODIN 

Září 

4 

 

 

3.9. Úvodní hodina – plán práce na 1. pololetí, plán řečnických cvičení, 

Česká poezie mezi válkami – proletářská, poetismus a surrealismus 

24.9. Vlastní jména v komunikaci, zeměpisná jména, frazeologie a její 

užití, chování a řeč  

 

Říjen  

4 

 

8.10. Česká próza a divadlo mezi válkami – psychologická, společenský 

román, demokratický proud, další skupiny; Odborný funkční styl 

22.10. Světová literatura po druhé světové válce – reakce na válku, 

existencialismus, beatnici, magický realismus, postmodernismus, 

absurdní drama, Funkce spisovné češtiny 

Listopad  

6 

 

5.11. 1. slohová práce školní – proslov a výklad 

12.11. Písemná práce za 1. čtvrtletí; Styl umělecké literatury 

26.11. Výpověď a věta – prohloubení znalostí skladby; Členící znaménka a 

jejich používání 

Prosinec 

2 

10.12. Národní jazyk a jeho útvary, čeština a příbuzné jazyky 

Leden 

4 

7.1. Písemná práce za 1. pololetí  

14.1. Kontrola čtenářských deníků Funkce reklamy 

  
Čtenářský deník: 

 Dne 14. 1. 2022 je třeba mít deník s četbou k maturitní zkoušce kompletní – tj. 20 zápisů. 

 Dne 10. 12. 2021 je každý žák povinen odevzdat vyplněný seznam četby k maturitní zkoušce ke 

kontrole. 

 

 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 3,4 zkrácená verze pracovní sešit, didaktis 

 Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Pracovní sešit, Didaktis, ISBN978-80-7358-229-6 

 Studenti jsou povinni nosit uvedenou literaturu na konzultace s sebou! 

 

 Doporučená studijní literatura: 

 Školní pravidla českého pravopisu – platné vydání 2003 a novější 

 Maturita 2020 a novější – Český jazyk a literatura – nakladatelství DIDAKTIS  
 Katalog požadavků zkoušek společné části MZ ČJL – ke stažení zde: http://www.novamaturita.cz 
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Řečnické cvičení: Vlastní jména a zeměpisná jména.  

Mgr. Blanka Novotná 

Řečnické cvičení: 

Vlastní jména a zeměpisná jména v osobním životě žáka. 

 

K řečnickému cvičení si žák zjistí: 

 původ a význam svého křestního (rodného) jména (doporučená literatura: M. Knappová – Jak se 

bude vaše dítě jmenovat?); 

 původ a význam svého příjmení (slovník příjmení k dispozici i ve školní knihovně); 

 původ a význam jména rodné obce nebo současného bydliště (např. v kronice nebo na webových 

stránkách obce) 

Řečnické cvičení bude zpracováno jako výklad. 

Řečnické cvičení bude předneseno zpaměti na konzultaci dle rozpisu níže: 

 

Kamil Šmakal 24. 9. 2021 

Alena Janíková 8. 10. 2021 

Michal Sádecký 22. 10. 2021 

Kristýna Přibylová 12. 11. 2021 

Tomáš Jaroň a Tomáš Skopal 26. 11. 2021 

Jan Langr 10. 12. 2021 

Lukáš Jurík 7. 1. 2022 

 

 

Osnova (pomocná): 

Paní učitelko, spolužáci, 

dovolte mi, abych Vám blíže představil své rodné jméno a příjmení a vyložil vám jméno místa XY. 

Rodné jméno se v naší rodině dědí z otce na syna, jsem proto již desátý Josef v pořadí. Jméno Josef 

pochází z … V jiných jazycích se používají varianty… Jméno samotné znamená… V naší zemi mají 

Josefové svátek … V naší rodině se používají domácké podoby Pepa… Nemám rád, když mi někdo říká… 

Ke jménu Josef se vztahují mnohé pranostiky a … 

Příjmení Svoboda je druhé nejčastější české příjmení. Řadí se do skupiny těch, která označovala 

aktuální stav nebo zaměstnání mých předků. Známe náš rodokmen až do roku… Nejstarší nositel 

našeho příjmení, kterého známe, je prapradědeček Josef Svoboda. 

Jméno obce Prostějov pochází podle kroniky z … 

Moje oblíbená jména jsou… 

Nikdy bych své potomky nepojmenoval… 

 

 


