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Označení materiálu (přílohy) Téma Anotace 

VY_32_INOVACE_LIT161 

Antická římská literatura – 

vybraní autoři 

 

Výklad učiva (Antická římská literatura – 

vybraní autoři) – pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT162 
Antická římská kultura a 

periodizace literatury Říma 

Výklad učiva antické římské kultury a literatury 

formou prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT163 Antické řecké drama 
Výklad učiva antického řeckého dramatu 

formou prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT164 
Anglický romantismus – sestry 

Brontëovy a Jane Austenová 

Výklad učiva (Anglický romantismus – sestry 

Brontëovy a Jane Austenová) pomocí 

powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT165 Bible – Starý zákon 
Výklad učiva Bible – Starý zákon pomocí 

powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT166 Evropská středověká literatura 
Výklad učiva evropské středověké literatury a 

kultury pomocí powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT167 

Anglický romantismus – G. G. 

Byron  

 

Výklad učiva (anglická romantická literatura – 

tvorba G. G. Byrona) pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT168 
Preromantická literatura – J. J. 

Rousseau a F. Schiller 

Výklad učiva (Literatura preromantismu, tvorba 

Rousseaua a Schillera) pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT169 Literární tvorba J. W. Goetha 
Výklad učiva (Literární tvorba J. W. Goetha) 

pomocí powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT170 
Klasicismus a osvícenství 

 

Výklad učiva (Klasicistní a osvícenská kultura 

a literatura) pomocí powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT171 
Klasicistní drama 

 

Výklad učiva (Klasicistní drama) pomocí 

powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT172 
Literatura a kultura archaického 

období antického Řecka 

Výklad učiva (Literatura a kultura archaického 

období antického Řecka) pomocí 

powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT173 
Moderní umělecké směry 

konce 19. století 

Výklad učiva (Moderní umělecké směry konce 

19. století) pomocí powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT174 Klasicistní literatura - Moliére 
Výklad učiva (Dílo Moliéra) pomocí 

powerpointové prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT175 

Literatura 2. poloviny 19. 

století – Oscar Wilde 

 

Výklad učiva (Literatura 2. poloviny 19. století 

– Oscar Wilde) pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT176 
Osvícenská literatura (vybraní 

autoři a díla) 

Výklad učiva (Osvícenská literatura – vybraní 

autoři a díla) pomocí powerpointové prezentace 



 

VY_32_INOVACE_LIT177 Literatura osvícenství v Anglii 
Výklad učiva (Osvícenství v Anglii) pomocí 

powerpointové prezenatce 

VY_32_INOVACE_LIT178 
Romantická literatura – P. B. 

Shelley a W. Scott 

Výklad učiva (Romantická literatura – P. B. 

Shelley a W. Scott) pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT179 

Preromantismus – vybraní 

literární autoři 

 

Výklad učiva (Preromantismus – vybraní 

literární autoři) pomocí powerpointové 

prezentace 

VY_32_INOVACE_LIT180 Prokletí básníci 
Výklad učiva (Prokletí básníci) pomocí 

powerpointové prezentace 

 
 


