Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Literatura (LIT)
Literární a slohová výchova
Prima
2 hodiny týdně
Dataprojektor, kodifikační příručky

Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Základní literární pojmy

 Charakterizuje a rozezná
základní literární druhy a žánry
 Při analýze textu používá
odborné literární pojmy
 Na základě literárního textu
stanoví typické znaky poezie a
prózy
 V básni určuje rýmy

Literatura: věcná, umělecká, faktu
a pro děti a mládež
beletrie
lyrika a epika
poezie, próza a drama
rým: střídavý, sdružený a
obkročný
píseň

Pohádka a fantasy

 Na základě literárního textu
stanoví typické znaky pohádky
 Vlastními slovy odliší pohádku
klasickou a autorskou
 V textu sám vyhledá humorné
pasáže
 Uvede typické znaky českých
pohádek
 Uceleně reprodukuje přečtený
text a jednoduše popisuje
strukturu ukázek
 Ukázky interpretuje vlastními
slovy

přirovnání
pohádka: kouzelná, legendární a
novelistická; umělá a autorská
ustálené formule pohádek
hrdina (postava)
autor
vypravěč
kompozice (výstavba textu)

Průřezová témata
Poznámky
MDV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
Činnost: Přetvoření aktuální
zprávy z novin (či internetu) do
podoby rýmovaného textu (např.
kramářské písně).
Doporučení: skupinová práce a
prezentace.
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Vytvoří autorskou pohádku
Pověst

 Definuje typické znaky pověsti
na základě vlastní četby
 Porovná pověst a pohádku, určí
jejich shody a odlišnosti
 Interpretuje vybrané pověsti
 Vytváří vlastní pověst (např.
o místě svého bydliště)

pověst: místní a historická
pověst heraldická a démonická
lidová slovesnost
pořekadlo
přísloví
přirovnání
pranostika

Báje a mýty

 Rozpozná shodné či podobné
motivy mýtů o stvoření světa ve
světové literatuře
 Na základě vlastní četby
charakterizuje postavy bájí

mýtus
báje
mytologie

Dobrodružná literatura

 Rozpozná znaky dobrodružné
literatury
 Na základě vlastní četby
rozpozná prostředí přečtených
ukázek textů
 Vyhledá prvky napětí děje v
textu

povídka
román
brak
děj
dobrodružná próza
western

Vypravování

 Charakterizuje pojem
vypravování
 Vytvoří příběh na dané téma
 Vypravuje příběh podle
předložených obrázků

vypravování
osnova
přímá a nepřímá řeč
děj (zápletka)

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
 Sestaví heslovitou osnovu
vypravování
 Dokončí, nebo naopak začne
vypravovat „ztracenou“
(neuvedenou) část textu
 Utvoří jiné zakončení známého
příběhu
 V textu najde prostředky
oživující vypravování

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

