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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_32_INOVACE_CJ101 Charakteristika 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

slohovým útvarem charakteristika a žáci si také 

tento útvar procvičí. 

VY_32_INOVACE_CJ102 Recenze 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

slohovým útvarem recenze a žáci také 

provedou rozbor modelového textu.  

 

VY_32_INOVACE_CJ103 
Vybrané slohové útvary 

odborného stylu – úvaha, esej 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

slohovými útvary odborného stylu – s úvahou a 

esejí.  

 

VY_32_INOVACE_CJ104 Stylistika 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

základními pojmy ze stylistiky.  

 

VY_32_INOVACE_CJ105 Slohové postupy 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

slohovými postupy.  

 

VY_32_INOVACE_CJ106 Umělecký styl 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí s 

uměleckým stylem.  

 

VY_32_INOVACE_CJ107 Nácvik sl. útvaru vypravování 
V prezentaci v PowerPointu si žáci procvičí 

slohový útvar vypravování. 

VY_32_INOVACE_CJ108 Procvičení pojmů ze stylistiky 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí základní pojmy 

ze stylistiky. 

 

VY_32_INOVACE_CJ109 Publicistický styl 
Prezentace v PowerPointu žáky seznámí s 

publicistickým stylem.   

VY_32_INOVACE_CJ110 

Slohové útvary publicistického 

stylu 

 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí s 

vybranými slohovými útvary publicistického 

stylu.  

 

VY_32_INOVACE_CJ111 
Reportáž 

 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí se 

slohovým útvarem reportáž.  

 

VY_32_INOVACE_CJ112 
Nácvik slohového útvaru 

zpráva              

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí sl. útvar 

zpráva. 



 

VY_32_INOVACE_CJ113 
Nácvik slohového útvaru 

referát              

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí sl. útvar 

referát. 

VY_32_INOVACE_CJ114 

Nácvik správného tvoření vět a 

větných konstrukcí 

 

V prezentaci v PowerPointu si žáci procvičí  

správné tvoření vět a větných konstrukcí.  

 

VY_32_INOVACE_CJ115 Opakování funkčních stylů             
V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci zopakují funkční styly. 

VY_32_INOVACE_CJ116 
Odborný styl 

 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí s 

odborným stylem.  

 

VY_32_INOVACE_CJ117 
Slohové útvary odborného stylu 

 

Prezentace v PowerPointu žáky seznámí 

s vybranými slohovými útvary odborného stylu.  

 

VY_32_INOVACE_CJ118 

Nácvik slohových útvarů 

odborného stylu 

 

V prezentaci v PowerPointu si žáci procvičí  

jednotlivé slohové útvary odborného stylu.  

 

VY_32_INOVACE_CJ119 
Nácvik slohového útvaru 

odborný popis              

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí slohový útvar 

odborný popis. 

 

VY_32_INOVACE_CJ120 
Procvičení pojmů ze stylistiky, 

nácvik sl. útvaru přednáška 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí pojmy ze 

stylistiky, zopakují si sl. útvaru přednáška. 

 
 

 


