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VY_32_INOVACE_CJ21 
Literární teorie 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí se základními pojmy z literární 

teorie.  

 

VY_32_INOVACE_CJ22 
Poezie a próza 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí se dvěma základními 

literárními formami.  

 

VY_32_INOVACE_CJ23 

Literární teorie – 

procvičování 

 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí 

základní pojmy z literární teorie. 

 

VY_32_INOVACE_CJ24 
Literární druhy 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí s literárními druhy.  

 

VY_32_INOVACE_CJ25 
Literární žánry 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí se základními literárními 

žánry.  

 

VY_32_INOVACE_CJ26 

Literární teorie – 

procvičování 

 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí 

základní pojmy z literární teorie. 

 

VY_32_INOVACE_CJ27 
Literární teorie – 

písemné opakování 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k písemnému 

opakování pojmů z literární teorie.  

 

VY_32_INOVACE_CJ28 
Zvukové prostředky 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí se zvukovými prostředky.  

 



 

VY_32_INOVACE_CJ29 
Tropy 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí s vybranými tropy.  

 

VY_32_INOVACE_CJ30 
Figury 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí s vybranými figurami.  

 

VY_32_INOVACE_CJ31 

Literární teorie – 

procvičování 

 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k procvičení 

aplikace pojmů z literární teorie při 

rozboru básnického díla. 

 

VY_32_INOVACE_CJ32 
Literární teorie – 

písemné opakování 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k písemnému 

opakování pojmů z literární teorie.  

 

VY_32_INOVACE_CJ33 
Literární teorie – 

písemné opakování 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k písemnému 

opakování pojmů z literární teorie.  

 

VY_32_INOVACE_CJ34 

Slovní zásoba literárního 

díla 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí se slovní zásobou literárního 

díla.  

 

VY_32_INOVACE_CJ35 

Slovní zásoba 

v literárních dílech – 

procvičování 

 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k procvičování 

jednotlivých vrstev slovní zásoby při 

rozboru literárního díla. 

 

VY_32_INOVACE_CJ36 

Kompozice literárního 

díla 

 

Prezentace v PowerPointu žáky 

seznámí s jednotlivými typy kompozice 

literárního díla.  

 

VY_32_INOVACE_CJ37 

Literární teorie – 

procvičování 

 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí 

základní pojmy z literární teorie.  

VY_32_INOVACE_CJ38 

Literární teorie – 

procvičování 

 

V dokumentu vytvořeném v programu 

Microsoft Word si žáci procvičí 

základní pojmy z literární teorie. 



 

VY_32_INOVACE_CJ39 

Literární teorie – 

písemné opakování 

 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k souhrnnému 

písemnému opakování pojmů z literární 

teorie.  

 

VY_32_INOVACE_CJ40 

Literární teorie – 

písemné opakování 

 

Dokument vytvořený v programu 

Microsoft Word slouží k souhrnnému 

písemnému opakování pojmů z literární 

teorie.  

 

 
 

 


