
Literatura pro střední školy

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Popis činnosti (Žák...)

1. Starověké písemnictví 1 Počátky psané literatury, mimoevropské lit. Umí charakterizovat díla dané doby

2 Antická literatura - Řecko, Řím Orientuje se v antických autorech a jejich dílech

2. Středověká literatura 1 Evropská literatura Dokáže charakterizovat střed. literaturu

2 Staroslověnské písemnictví a latinsky psaná lit. Je schopen analyzovat staroslov. Písemnictví

3 Počátky česky psané literatury Zná představitele a hlavní díla česky psané literatury

4 Literatura doby husitské Orientuje se v době husitství, představitelech a dílech

3. Renesance a humanismus 1 Evropské literatura Umí přiřadit spisovatele a dílo

2 Česká literatura Umí přiřadit spisovatele a dílo

4. Baroko 1 Evropská literatura Je schopen uvést znaky a charakteristiku baroka

2 Česká literatura Orientuje se v základních dílech a představitelích

5. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 1 Klasicismus Umí charaktrizovat renesanci a uvést hlavní představitele

2 Osvícenství Umí charakterizovat osvícenství a uvést hlavní představitele

3 Preromantismus Umí charakterizovat osvícenství a uvést hlavní představitele

6. Národní obrození 1 Charakteristika, znaky Dokáže definovat národní obrození a hlavní znaky

2 Hlavní představitelé Dokáže vyjmenovat hlavní představitele a jejich dílo

7. Romantismus 1 Charakteristika, dělení Dokáže definovat romantismus, jeho znaky

2 Hlavní představitelé Zná hlavní představitele romantismu jednotlivých zemí

8. Realismus a naturalismus 1 Světová literatura Je schopen uvést hlavní znaky těchto lit.směrů a uvést hl. představitele

2 Česká literatura Orientuje se v realismus v českých zemích

9. Česká lit. 2. pol.19. století 1 Charakteristika, znaky Dokáže definovat českou literaturu tohoto období

2 Májovci, ruchovci, lumírovci Je schopen charakterizovat májovce, ruchovce, lumírovce a uvést jejich představitele

10. Literatura přelomu 19./20. století 1 Ve světě Orientuje se ve svět. literatuře  konce 19.století

2 V našich zemích Orientuje se v české literatuře konce 19. století

11. Literatura 1. pol. 20. století 1 Poezie ve světové literatuře Zná hlavní představitele svět. poezie 1. pol.20. století

2 Proza a drama ve světové literatuře Dokáže přiřadit hlavní představitele a dílo

3 Česká meziválečná a válečná poezie Dokáže vyjmenovat hlavní rysy lit.této doby a uvést pár představitelů

4 Česká meziválečná a válečná proza, drama a kritika Dokáže vyjmenovat hlavní rysy lit.této doby a uvést pár představitelů

12. Literatura 2. pol. 20. století 1 Světová literatura Orientuje se v proudech, hnutích a lit. skupinách tohoto období

2 Česká poezie Orientuje se v hlavních představitelích české poezie 2. pol.20. stol.

3 Česká proza, drama a kritika Orientuje se v hlavních představitelích české prozy, dramatu a kritky 2. pol. 20. stol.

13. Literatura přelomu 20./21. století 1 Světová literatura Dokáže charakterizovat aktuální světovou literaturu, zná pár představitelů

2 Česká literatura Dokáže charakterizovat aktuální českou literaturu, má přehled o spisovatelích této doby

14. Literární pojmy 1 Literární teorie, historie a terminologie Umí definovat literární pojmy

Pro žáky středních škol jsme si připravili speciální kurz českého jazyka zaměřené na procvičování mluvnice a stylistiky. Kurz metodicky připravuje nejen na zvládnutí průběžné látky ale také státní maturity.


