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„Dějiny české a světové literatury “
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Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.01

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání
Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Vývoj písma 1 – Mezopotámie

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k doplnění výuky o starověké literatuře a písemnictví v 1. ročníku SŠ. Má za 
úkol seznámit studenty s počátky a následným vývojem písma ve starověkých civilizacích, 
konkrétně ve starověké Mezopotámii. Obsahuje ukázky písma, otázky pro studenty, správné 
odpovědi a odkazy na internet. 

Klíčová slova Mezopotámie, Sumer, klínové písmo, hliněné destičky, G. F. Grotefend.

Ročník I.
Typická věková skupina 16 let
Autor Mgr. Bronislava Zezulová
Datum zhotovení 16. 9. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.02

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání
Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Vývoj písma 2 – Egypt

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace
Prezentace slouží k doplnění výuky o literatuře a písemnictví starověkého Egypta, probírané 
v 1. ročníku SŠ. Má za úkol seznámit studenty s počátky a následným vývojem písma, je 
doplněno o obrázky, odkazy na internet, otázky k opakování i správné odpovědi. 

Klíčová slova Starověký Egypt, hieroglyfy, papyrus, J. F. Champollion, Rosettská deska.

Ročník I.
Typická věková skupina 16 let
Autor Mgr. Bronislava Zezulová
Datum zhotovení 15. 9. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.03

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti 
(sady)

Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Vývoj písma 3 - starověké Řecko, Řím, Velká Morava

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k výuce o starověké řecké a římské literatuře a písemnictví, poslední 
část prezentace je věnovaná i vývoji písemnictví Velké Moravy, učivo je probíráno v 1. 
ročníku SŠ. Má za úkol seznámit studenty s počátky a následným vývojem písma ve 
starověkém Řecku, Římě a na Velké Moravě. Obsahuje rovněž obrázky, odkazy na 
internet, otázky a odpovědi. 

Klíčová slova
Starověké Řecko, Římská říše, Velká Morava, řecká abeceda – alfabéta,  hlaholice, 
cyrilice, latinka, azbuka 

Ročník I.

Typická věková skupina 16 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 5. 10. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.04

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Vývoj písma 4 – starověká Čína

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k  doplnění učiva o starověké čínské literatuře a písemnictví, které je probíráno v 1. ročníku SŠ. 

Má za úkol seznámit studenty s počátky a následným vývojem písma v Číně, je doplněno obrázky, úkoly, odkazy na 

internet.

Klíčová slova Starověká Čína, obrázkové písmo, čínské znaky

Ročník I.

Typická věková skupina 16 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 2. 9. 2013

WWW.ZLINSKEDUMY.CZ

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.05

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Anarchističtí buřiči

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k výuce tématu o anarchistických buřičích, které zařazujeme do české literatury na 

počátku 20. století. Do této skupiny básníků patřili – S. K. Neumann, F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, K. 

Toman. Prezentace obsahuje jejich stručný životopis, přehled díla, vysvětlení pojmů, otázky a úkoly, 

odkazy na internet.

Klíčová slova Anarchističtí buřiči, anarchismus, Česká moderna, antimilitarismus.

Ročník III.

Typická věková skupina 17 – 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 25. 8. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.06

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Petr Bezruč

Druh učebního materiálu Prezentace

Anotace

Prezentace slouží k výuce o básníku Petru Bezručovi, který je zařazován do české literatury první 

poloviny 20. století, jeho  tvorba je dávána do souvislosti s anarchistickými buřiči, patří do regionální 

literatury – oblast Ostravska, Těšínska, Frýdecka. Prezentace obsahuje otázky pro žáky, odpovědi, 
odkazy na internet.   

Klíčová slova Sociální balady, regionální literatura, anarchističtí buřiči, anarchismus, symbolismus, Slezsko

Ročník III.

Typická věková skupina 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 31. 8. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.07

Název projektu Využití ICT ve výuce

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Vývoj českého divadla do konce 19. století

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k doplnění výuky o českém divadle do konce 19. století. Obsahuje 
postupný vývoj od divadla středověkého po národní obrození, včetně výstavby Národního 
divadla. Vysvětluje pojmy, které se dramatické tvorby týkají, otázky k opakování a 
odpovědi, odkazy na internet. 

Klíčová slova
Středověké divadlo, novodobé divadlo, tragédie, komedie, Stavovské divadlo, Bouda, Tylovo divadlo, 
Prozatímní divadlo, Národní divadlo, dramaturgové

Ročník III.

Typická věková skupina 17 – 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 15. 2. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.08

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Demokratický proud v české literatuře – Karel Čapek

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace
Prezentace je zaměřena na dílo spisovatele Karla Čapka, který je zařazován k 
demokratickému směru v české literatuře první poloviny 20. století. Obsahuje stručný 
životopis, přehled tvorby, otázky pro žáky, odpovědi, odkazy na internet.   

Klíčová slova
Karel Čapek, demokratický směr v české literatuře, Lidové noviny, fejetony, utopická díla, 
divadelní hry, fašismus

Ročník III.

Typická věková skupina 17 - 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 20. 3. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.09

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Demokratický proud v české literatuře – Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass 

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k doplnění výuky o spisovatelích demokratického směru v  české literatuře první 

poloviny 20. století, seznamuje nás stručně se životopisem a tvorbou Josefa Čapka, Karla Poláčka a 

Eduarda Basse. Obsahuje také otázky, odpovědi a odkazy na internet.   

Klíčová slova Literatura 1. pol. 20. stol., Lidové noviny, fejetony, soudničky

Ročník III.

Typická věková skupina 17 – 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 25. 3. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ZEZ.10

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Francouzská meziválečná próza

Druh učebního materiálu Výuková prezentace

Anotace

Prezentace slouží k doplnění učiva o světové meziválečné próze. Zaměřuje se na nejvýznamnější francouzské  

spisovatele – R. Rollanda, A. de Saint- Exupéryho a H. Barbusse. Obsahuje stručné životopisy, přehledy tvorby, 

otázky, odpovědi, odkazy na internet.   

Klíčová slova Meziválečná próza, 1. světová válka, 2. světová válka, fašismus, protiválečná literatura, román, novela. 

Ročník III.

Typická věková skupina 17 – 18 let

Autor Mgr. Bronislava Zezulová

Datum zhotovení 5. 11. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


www.zlinskedumy.cz

Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 

materiálu
VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.11

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti 

(sady)
Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Antická literatura – opakování 

Druh učebního materiálu Pracovní list

Anotace Pracovní list slouží k opakování a procvičování tématu Antická literatura. Žák bude pracovat 

se základními pojmy, s úryvkem z literárního díla, bude doplňovat údaje a vysvětlovat 

termíny. Pracovní list lze využít pro samostatnou i skupinovou práci.

Klíčová slova antika, drama, komedie, tragédie, divadlo, amfiteátr, epos, Homér, Sofoklés

Ročník I.–II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 20. 1. 2013

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 

materiálu
VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.12

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Počátky našeho písemnictví – opakování 

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží pro práci ve skupinách k opakování tématu Počátky našeho písemnictví. 

Procvičování probíhá formou hry. Žáci budou odpovídat na různé otázky (definovat termíny, 

poznat podle ukázky literární dílo, vybrat správnou odpověď, určit, v jakém jazyce byla literární 

památka napsána).

Klíčová slova laicizace, glosy, staroslověnština, legenda, Dalimilova kronika, Kronika česká, traktát

Ročník I. – II. 

Typická věková skupina 16 - 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 26. 1. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


www.zlinskedumy.cz

Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 

materiálu
VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.13

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Renesance a humanismus

Druh učebního materiálu Pracovní list

Anotace
Pracovní list pro žáka lze využít k opakování a procvičování již probraného tématu Renesanční 

literatura. Žák bude pracovat se základními pojmy, s úryvkem z literárního díla, bude doplňovat 

údaje a vysvětlovat termíny. Je vhodný pro samostatnou i skupinovou práci.

Klíčová slova renesance, humanismus, Alighieri, Boccaccio, Shakespeare, Villon, Cervantes

Ročník I.–II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 5. 2. 2013

http://www.zlinskedumy.cz/
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Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských hrdinů 570

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.14

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Klasicismus a osvícenství

Druh učebního materiálu Pracovní list

Anotace Pracovní list pro žáka slouží k opakování tématu klasicismus a osvícenství. Žák si formou opakování a 

procvičování prověří své znalosti – základní znaky, autory a literární díla. Žák bude pracovat se základními 

pojmy, bude doplňovat údaje a vysvětlovat termíny.  Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve 

skupinách.

Klíčová slova klasicismus, empír, osvícenství, umělecký směr, společnost, Moliére, Defoe

Ročník I.–II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 10. 2. 2013
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Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.15

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Národní obrození

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží jako pomůcka k opakování literatury národního obrození. Žák si formou 
opakování prověří své znalosti – dataci, termíny, literární díla, autory. Žák bude pracovat se 
základními pojmy, bude vybírat z několika možností správnou odpověď. Lze využít pro 
samostatnou práci nebo práci ve skupinách.

Klíčová slova národní obrození, Dobrovský, Palacký, Jungmann, Čelakovský

Ročník I. – II. 

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 25. 2. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.16

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Opakování romantismu

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží jako pomůcka k opakování literatury romantismu. Žák si formou opakování a 

procvičování prověří své znalosti. Žák bude pracovat s textem, doplní celá jména hlavních 
představitelů romantismu, zopakuje si nejdůležitější literární díla a pojmy tohoto období. Lze 

využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách.

Klíčová slova romantismus, Hugo, Puškin, Poe, Mácha

Ročník II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 30. 10. 2012
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Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.17

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Opakování realismu

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží jako pomůcka k opakování literatury realismu. Žák si formou opakování a 
procvičování prověří své znalosti. Žák bude pracovat s textem, doplní celá jména hlavních 
představitelů světového realismu, zopakuje si nejdůležitější literární díla a pojmy. Lze využít pro 
samostatnou práci nebo práci ve skupinách.

Klíčová slova realismus, Balzac, Dostojevskij, Zola, Dickens

Ročník II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 1. 3. 2013

www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.18

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Česká literatura 2. pol. 19. st. 

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží pro práci ve skupinách k opakování tématu česká literatura 2. pol. 19. st. (se 
zaměřením na májovce, ruchovce a lumírovce). Procvičování probíhá formou hry. Žáci budou 
odpovídat na různé otázky (definovat termíny, poznávat podle ukázky literární dílo, vybírat 
správnou odpověď atd.).

Klíčová slova májovci, lumírovci, ruchovci, almanach, fejeton

Ročník II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 3. 3. 2013
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Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího 
materiálu

VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.19

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Prokletí básníci

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace

Prezentace slouží jako pomůcka při výuce tématu prokletí básníci. Prezentace žáky seznamuje s 
předními autory, které označujeme jako prokleté básníky, jejich způsobem života a literární 
tvorbou. Žáci budou znát základní znaky této literatury. Prezentace obsahuje obrázky, úryvek z 
díla i procvičení s řešením úkolů.

Klíčová slova prokletí básníci, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, dekadence, symbolismus

Ročník II.
Typická věková skupina 16 - 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 26. 4. 2013
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Název a adresa školy
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_CJ2.ADA.20

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Název tematické oblasti (sady) Dějiny české a světové literatury

Název vzdělávacího materiálu Realismus v české próze a dramatu

Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace

Anotace
Prezentace slouží jako pomůcka k opakování literatury realismu v české próze a dramatu. Žák si 
formou opakování prověří své znalosti – autory, literární díla, pojmy. Lze využít pro samostatnou práci 
nebo práci ve skupinách.

Klíčová slova realismus, venkovská, historická a regionální próza, drama

Ročník II.

Typická věková skupina 16 – 19 let

Autor Mgr. Šárka Adamcová

Datum zhotovení 30. 4. 2013
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