ČÍSLO SADY III/2

číselné
označení
DUM

1

2

3

4

NÁZEV

Josef Kajetán Tyl
/prezentace/

Karel Jaromír Erben
/prezentace/

Božena Němcová
/prezentace/

Procvičování - Tyl, Erben,
Němcová /pracovní list/

AUTOR/KA Radka zborníková

DATUM
OVĚŘENÍ
DUM

29.11.2012

30.11.2012

29.11.2012

17.12.2012

TŘÍDA

ANOTACE

PLNĚNÉ VÝSTUPY

KLÍČOVÁ SLOVA

9.

žák získává informace o
Josef Kajetán Tyl,
slouží k výkladu a opakování učiva o
životě a díle J.K. Tyla,
divadelní hry,
J. K. Tylovi, žáci vidí, jak
zjišťuje, které informace mu Fidlovačka Kde
vypadal,dozvídají se informace o
utkvěly a které si musí
domov můj,
jeho životě i díle
zopakovat
Strakonický dudák

9.

slouží k výkladu a opakování učiva o
žák získává informace o
Karel Jaromír
Karlu Jaromíru Erbenovi, žáci vidí,
životě a díle K.J. Erbena,
Erben, Kytice,
jak vypadal, dozvídají se informace o
zjišťuje, které informace mu balada, Vodník,
jeho životě i díle, opakují si obsahy
utkvěly a které si musí
Polednice, Zlatý
známých balad a co jeto balada jako
zopakovat
kolovrat, pohádky
žánr

9.

žák získává informace o
slouží k výkladu a opakování učiva o
životě a díle B. Němcové,
Boženě Němcové, žáci vidí, jak
Božena Němcová,
zjištuje, které informace mu
vypadala, dozvídají se informace o
Babička, pohádky
utkvěly a které si musí
jejím životě i díle
zopakovat

9.

slouží k opakování a procvičování
učiva o spisovatelích Tylovi,
Erbenovi a Němcové, hravá forma

Josef Kajetán Tyl,
Fidlovačka
Strakonický dudák,
žák si opakuje, procvičuje a
Karel Jaromír
upevňuje získané vědomosti
Erben, Kytice,
Božena Němcová,
Babička, pohádky

5

6

7

Tyl, Erben, Němcová
/písemná práce/

Giovanni Boccaccio
/prezentace/

Miguel de Cervantes
Saavedra /prezentace/

17.12.2012

28.1.2013

28.1.1013

Josef Kajetán Tyl,
Fidlovačka, Kde
domov můj,
žák prokazuje získané
vědomosti, jmenuje známá Strakonický dudák,
díla spisovatelů, známé
Karel Jaromír
postavy děl, zná literární
Erben, Kytice,
pojmy
balada, Božena
Němcová, Babička,
pohádky

9.

slouží k prověření znalostí o
spisovatelích Tylovi, Erbenovi a
Němcové, odpovědi na otázky,
přiřazování

8.

slouží k výkladu a opakování učiva o
italském spisovateli G. Boccacciovi,
žáci vidí jak vypadal, informace o
jeho životě a díle

8.

Miguel de
Cervantes
Saavedra,
slouží k výkladu a opakování učiva o
renesance,
španělském renesančním spisovateli, žák získává a upevňuje si
humanismus,
žáci vidí, jak vypadal, dozvídají se vědomosti o spisovateli, učí
Důmyslný rytíř
informace a zajímavosti o jeho životě se literárněvědné pojmy
Don Quijote de la
a díle
Mancha,
donkichotství, boj s
větrnými mlýny

žák získává informace o
životě a díle spisovatele,
seznamuje se s
literárněvědnými pojmy

Giovanni
Boccaccio,
renesance,
humanismus,
novela, rámcová
novela, Dekameron

8

9

10

William Shakespeare
/prezentace/

Procvičování - Boccaccio,
Cervantes, Shakespeare
/pracovní list/

Boccaccio, Cervantes,
Shakespeare /písemná
práce/

30.1.2013

25.2.2013

27.2.2013

8.

William
Shakespeare,
slouží k výkladu a opakování učiva o
renesance,
anglickém renesančním spisovateli, žák získává a upevňuje si
humanismus,
žáci vidí, jak vypadal, dozvídají se vědomosti o spisovateli, učí
sonet, komedie,
informace a zajímavosti o jeho životě se literárněvědné pojmy
tragedie, historická
a díle
hra, Romeo a Julie,
Hamlet, Král Lear

8.

Boccaccio,
Cervantes,
Shakespeare,
novela, komedie,
tragedie, historická
hra, Don Quijote,
Dekameron,
Romeo a Julie,
Hamlet, Kupec
benátský, Král
Lear, Zkrocení zlé
ženy, Othello

8.

slouží k opakování a procvičování
učiva o spisovatelích,upevňování
vědomostí, hravá forma

slouží k prověření znalostí o
známých spisovatelích světové
renesance, žáci uvádějí díla autorů,
přiřazují postavy k dílům, vysvětlují
lit. pojmy apod.

žák opakuje, procvičuje,
upevňuje si vědomosti

Boccaccio,
Cervantes,
Shakespeare,
žák prokazuje získané
vědomosti, jmenuje známá novela, komedie,
díla spisovatelů, známé
tragedie, Don
postavy děl, zná literární
Quijote,
pojmy
Dekameron,
Romeo a Julie, Sen
noci svatojánské

11

12

13

14

Karel May /prezentace/

John Ronald Reuel Tolkien
/prezentace/

Rudyard Kipling
/prezentace/

Procvičování - May,
Tolkien, Kipling /pracovní
list/

25.3.2013

27.3.2013

27.3.2013

29.4.2013

Karel May,
Vinnetou, Old
Shatterhand,
indiáni, divoký
západ,
dobrodružný
román

8.

slouží k výkladu a opakování učiva o
spisovateli, žáci vidí, jak vypadal,
dozvídají se informace a zajímavosti
o jeho životě a díle

8.

John Ronald Reuel
Tolkien, fantasy,
slouží k výkladu a opakování učiva o
žák získává informace o
spisovateli, žáci vidí, jak vypadal, životě a díle J.R. R. Tolkiena,
dobrodružné
dozvídají se informace a zajímavosti zjišťuje, které informace mu příběhy, Hobit, Pán
o jeho životě a díle, seznamují se
utkvěly a které si musí
prstenů, elfové,
rysy žánru fantasy
zopakovat
trpaslíci, skřeti,
Mordor, Středozem

8.

slouží k výkladu a opakování učiva o
spisovateli, žáci vidí , jak vypadal,
dozvídají se informace a zajímavosti
o jeho životě a díle

8.

slouží k opakování a procvičování
učiva o spisovatelích dobrodružné
literatury, hravá forma

žák získává informace o
životě a díle Karla Maye

žák získává informace o
životě a díle Rudyarda
Kiplinga, zjišťuje, které
informace mu utkvěly a
které si musí zopakovat

Rudyard Kypling,
Mauglí, Knihy
džunglí, Balú,
Baghíra, Šer Chán,
dobrodružné
povídky a novely

žák opakuje, procvičuje,
upevňuje si vědomosti o
známých spisovatelích
obrodružné literatury

May, Tolkien,
Kipling, fantasy,
Vinnetou, Old
Shatterhand,
hobiti, elfové,
skřeti, Pán prstenů,
Knihy džunglí,
Mauglí

15

16

17

18

May, Tolkien, Kipling
/písemná práce/

Jaroslav Hašek
/prezentace/

Karel Čapek
/prezentace/

Karel Poláček
/prezentace/

29.4.2013

23.5.2013

27.5.2013

27.5.2013

8.

slouží k prověření vědomostí o
významných spisovatelích
dobrodružné literatury

May, Tolkien,
Kipling, fantasy,
žák prokazuje získané
Vinnetou, Old
vědomosti, jmenuje známá
Shatterhand,
díla spisovatelů, známé
hobiti, elfové,
postavy děl, zná literární
skřeti, Pán prstenů,
pojmy
Knihy džunglí,
Mauglí

9.

slouží k výkladu a opakování učiva o
žák získává informace o
tomto českém spisovateli, žáci vidí
životě a díle J. Haška,
jak vypadal, dozvídají se informace o
zjišťuje, které mu utkvěly a
jeho životě a díle, seznamují se s
které si musí zopakovat
literárněvědnými pojmy

Jaroslav Hašek,
bohémský život,
Osudy dobrého
vojáka Švejka,
humoreska, črta

9.

Karel Čapek, Josef
Čapek, R.U.R., Bílá
slouží k výkladu a opakování učiva o
žák získává informace o
českém spisovateli, žáci vidí, jak
nemoc, Válka s
životě a díle Karla Čapka,
vypadal, dozvídají se informace a
mloky, sci-fi,
zjišťuje, které informace mu
zajímavosti o jeho životě i knihách,
povídky z jedné a
utkvěly a které si musí
seznamují se s literárněvědnými
druhé kapsy,
zopakovat
pojmy
Dášeňka, devatero
pohádek

9.

slouží k výkladu a opakování učiva o
žák získává informace o
tomto českém spisovateli, žáci vidí životě a díle Karla Poláčka, Karel Poláček, Bylo
jak vypadal, dozvídají se informace o zjišťuje, které informace mu nás pět, petr Bajza,
jeho životě a díle, seznamují se s
utkvěly a které si musí
satira, sarkasmus
literárněvědnými pojmy
zopakovat

19

20

Procvičování - Hašek,
Čapek, Poláček /pracovní
list/

Hašek, Čapek, Poláček
/písemná práce/

17.6.2013

17.6.2013

9.

Jaroslav Hašek,
Karel Čapek, Karel
Poláček,Osudy
slouží k opakování a procvičování
učiva o českých spisovatelích
dobrého vojáka
žák opakuje, procvičuje a
1.pol.20.stol., hravá forma Švejka, Bylo nás
upevňuje získané vědomosti
spojování, přiřazování, doplňování
pět, Válka s mloky,
do tabulek
Bílá nemoc, R.U.R.,
sci-fi, humoreska,
črta

9.

Jaroslav Hašek,
Karel Čapek, Karel
Poláček,Osudy
žák prokazuje získané
vědomosti, jmenuje známá
dobrého vojáka
díla spisovatelů, známé
Švejka, Bylo nás
postavy děl, zná literární pět, Válka s mloky,
pojmy
Bílá nemoc, R.U.R.,
sci-fi, humoreska,
črta

slouží k prověření znalostí o
známých spisovatelích české
literatury, žáci uvádějí díla autorů,
přiřazují postavy k dílům, vysvětlují
lit. pojmy apod.
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