
 

Český jazyk a literatura VM Č4 

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 Jazyková a sociální komunikace, jazyková kultura  

 
 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.01.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Vysvětlování neznámých slov. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.02.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Popis obrázků v sadě pro ostatní ve skupině. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.03.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Vypravování životního příběhu předmětu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.04.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Vysvětlování slov z moderní doby člověku ze středověku. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.05.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Práce ve skupině. 
Hrací karty – skupinová hra jako cvičení na neverbální komunikaci 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.06.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Cvičení na neverbální komunikaci. 
Hra na „směnný trh“. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.07.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Cvičení na neverbální komunikaci. 
Nálepky na čele členů skupiny. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.08.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Používání jazyka v problémových situacích, ve kterých není mnoho času na promyšlení projevu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.09.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Popisování obrazu za ztížených podmínek. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.10.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Výklad obrazu, který skupina napřed sama vytvoří. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.11.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na protichůdné emoce v projevu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.12.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na důraznost a asertivitu v projevu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.13.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na pohotovost a v projevu a jeho plynulost a neustálou kontrolu vlastních slov. Slouží také ke 
schopnosti sebehodnocení. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.14.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na schopnost vést rozhovor, naslouchání tomu, co kdo říká, a na schopnost reakce na sdělení. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.15.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na schopnost vést rozhovor, naslouchání tomu, co kdo říká, a na schopnost reakce na sdělení a 
hodnocení zhlédnutého. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.16.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na schopnost vést rozhovor, naslouchání tomu, co kdo říká, a na schopnost reakce na sdělení a 
hodnocení zhlédnutého. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.17.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu. 
Cvičení na schopnost vést rozhovor, naslouchání tomu, co kdo říká, a na schopnost reakce na sdělení a 
hodnocení zhlédnutého. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.18.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního životopisu a na schopnost hodnocení cizího textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.19.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního životopisu a na schopnost hodnocení cizího textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.20.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního životopisu a na schopnost hodnocení cizího textu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.21.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního děkovného dopisu a na schopnost hodnocení cizího textu. 

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.22.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného i psaného projevu, podpora schopnosti debatovat, přijímat kompromisy, 
dohodnout se. 
Členové skupiny vedou ústní jednání, navrhují a schvalují změny v nějakém dokumentu. Z tohoto jednání 
pak pořizují zápis a usnesení.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.23.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu, osvojení charakteristických znaků specifického útvaru. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního smutečního oznámení a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.24.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu, osvojení charakteristických znaků specifického útvaru. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního svatebního oznámení a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.25.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního motivačního dopisu a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.26.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního motivačního dopisu a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.27.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby funkčního motivačního dopisu a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.28.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost tvorby koreferátu a na schopnost hodnocení cizího textu.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.29.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost správného vyplnění různých typů formulářů.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Český jazyk a literatura VM Č4 

Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.30.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování psaného projevu. 
Cvičení na schopnost správného vyplnění různých typů formulářů.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.31.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Co je a co není taktické říci do médií.  
Cvičení na schopnost posouzení přiměřenosti vyjádření, schopnost společenského taktu, schopnost 
posouzení manipulace ze strany médií a dopadů tzv. mediálního obrazu.   

 
Označení VM VY_12_INOVACE_Č4.32.KUB 
Jméno autora  Aleš Kubík 
Ročník 4. 
Předmět Český jazyk a literatura 

Charakteristika obsahu a popis způsobu využití VM ve výuce 

Zdokonalování mluveného projevu.  
Cvičení na schopnost rychlé reakce, improvizace pohotového vyjádření.   

 
 


