
 

Český jazyk a literatura VM Č1 

ANOTACE – nově vytvořených/inovovaných materiálů 
 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1017 

Číslo a název šablony 
klíčové aktivity  

I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a 

informační gramotnosti 

Tematická oblast Česká a světová literatura 19. století 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.01.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 

(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…). 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.02.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.03.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(rozumění textu, hledání podstatných informací…). 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.04.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(rozumění textu, hledání podstatných informací…). 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.05.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(rozumění textu, hledání podstatných informací…). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.06.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…). 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.07.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost vnímat a pojmenovat rozdíly mezi dvěma 
modernistickými básnickými směry. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.08.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.09.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 
 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.10.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.11.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.12.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.13.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.14.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.15.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(rozumění textu, hledání podstatných informací…). 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.16.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.17.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.18.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.19.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.20.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.21.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.22.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu.  

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.23.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
 Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.24.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

  
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.25.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…).  

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.26.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…).   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.27.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…).   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.28.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…).   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.29.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích textu 
(děj, postavy, prostředí, jazyková stránka…).   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č1 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.30.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu.  

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.31.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu.  

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č1.32.PLA 
Jméno autora  Radovan Plášek 
Ročník 2. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

 
Zlepšování čtenářských dovedností. Cvičení na schopnost uvažovat o charakteristických znacích 
básnického textu.  

 
 


