
 

Český jazyk a literatura 

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 1. poloviny 20. století 
 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.01. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Františka Gellnera. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.02. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Fráni Šrámka. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.03. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 



 

Český jazyk a literatura 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Petra Bezruče. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.04. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem S. K. Neumanna. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.05. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Ernesta Hemingwaye. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.06. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Johna Steinbecka. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 



 

Český jazyk a literatura 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.07. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Antoina de Saint-Exupèryho. Materiál je možno 

použít v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou 

stránku textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.08. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Maurice Chevaliera. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.09. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem George Orwella. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.10. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 



 

Český jazyk a literatura 

Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem James Joyce. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.11. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Davida H. Lawrence. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.12. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem George Orwella. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.13. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 



 

Český jazyk a literatura 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Liona Feuchtwangera. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.14. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Ericha M. Remarqua. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.15. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Franze Kafky. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.16. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Franze Kafky. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 



 

Český jazyk a literatura 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.17. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Michaila Šolochova. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.18. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Michaila Bulgakova. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.19. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Isaaka Babela. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.20. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 



 

Český jazyk a literatura 

Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Karla Poláčka. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.21. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Jaroslava Haška. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.22. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Jiřího Wolkera. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.23. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 



 

Český jazyk a literatura 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Jaroslava Haška. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.24. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Konstantina Biebla. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.25. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Jaroslava Seiferta. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.26. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Jaroslava Seiferta. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 



 

Český jazyk a literatura 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.27. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Karla Čapka. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.28. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Františka Halase. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.29. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Ivana Olbrachta. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.30. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 



 

Český jazyk a literatura 

Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Františka Hrubína. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.31. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Eduarda Basse. Materiál je možno použít v hodině, 

případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku textu 

v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č2.32. CUP  
Jméno autora  Cupal 
Ročník 3. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Pracovní list seznamuje studenta s konkrétním textem Vladislava Vančury. Materiál je možno použít 

v hodině, případně k samostatné práci doma. Otázky a úkoly se zaměřují na formální i obsahovou stránku 

textu v souladu s požadavky stanovenými ŠVP.  

 

 
 


