
4.9.9. Filmy a literatura v angličtině I 

Jednoletý seminář – 2 hodiny týdně. 

Určený pro pokročilé žáky anglického jazyka (4. ročníky a oktávy). 

Upozornění: Toto není klasický historicko-literární seminář k získání především 

faktografických znalostí o autorech a jejich dílech. Tento seminář je určen pro ty, kteří rádi 

diskutují o tom, co četli či viděli.  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Člověk a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Média a mediální produkce 

 Uživatelé 

 Účinky mediální produkce a vliv médií 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

 Žijeme v Evropě 

 Vzdělávání v Evropě a ve světě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 Sociální komunikace 

 Spolupráce a soutěž 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ 

DRAMA 

výstupy učivo 

Důkladné porozumění vybraným literárním a 

filmovým dílům v anglickém jazyce 

Obecné zlepšení schopnosti diskutovat, 

formulovat své myšlenky a obhájit si svůj 

názor 

Vlastní prezentace – ústní i písemná 

Kvalifikované diskuze o literárních a 

filmových dílech  

Psaní recenzí a kritických článků 

Zvládnutí odborné terminologie a konceptů 

literární a filmové tvorby 

Shakespearovy tragédie Hamlet, King Lear, 

Othello, Macbeth 

Absurdní divadlo – např. S. Beckett 

Přímé rozvíjení receptivních i produktivních 

dovedností 

Rozvíjení analytického myšlení 

Rozvíjení vnímavosti a citlivosti k  literární a 

filmové tvorbě 

Rozvíjení interaktivních dovedností při 

mluvení 

Systematické prohlubování slovní zásoby 

Aktivní používání gramatiky v kontextu 

Rozvíjení komunikativních kompetencí  

Multikulturní výchova  



POEZIE 

výstupy učivo 

Důkladné porozumění vybraným literárním a 

filmovým dílům v anglickém jazyce 

Obecné zlepšení schopnosti diskutovat, 

formulovat své myšlenky a obhájit si svůj 

názor 

Vlastní prezentace – ústní i písemná 

Kvalifikované diskuze o literárních a 

filmových dílech  

Psaní recenzí a kritických článků 

Zvládnutí odborné terminologie a konceptů 

literární a filmové tvorby 

Lyrická i dramatická poezie 

Přímé rozvíjení receptivních i produktivních 

dovedností 

Rozvíjení analytického myšlení 

Rozvíjení vnímavosti a citlivosti k  literární a 

filmové tvorbě 

Rozvíjení interaktivních dovedností při 

mluvení 

Systematické prohlubování slovní zásoby 

Aktivní používání gramatiky v kontextu 

Rozvíjení komunikativních kompetencí 

Multikulturní výchova  

MODERNÍ A POSTMODERNÍ PRÓZA 

výstupy učivo 

Důkladné porozumění vybraným literárním a 

filmovým dílům v anglickém jazyce 

Obecné zlepšení schopnosti diskutovat, 

formulovat své myšlenky a obhájit si svůj 

názor 

Vlastní prezentace – ústní i písemná 

Kvalifikované diskuze o literárních a 

filmových dílech  

Psaní recenzí a kritických článků 

Zvládnutí odborné terminologie a konceptů 

literární a filmové tvorby 

Autoři 20. století 

Přímé rozvíjení receptivních i produktivních 

dovedností 

Rozvíjení analytického myšlení 

Rozvíjení vnímavosti a citlivosti k  literární a 

filmové tvorbě 

Rozvíjení interaktivních dovedností při 

mluvení 

Systematické prohlubování slovní zásoby 

Aktivní používání gramatiky v kontextu 

Rozvíjení komunikativních kompetencí 

Multikulturní výchova  

KULTOVNÍ FILMY  

výstupy učivo 

Důkladné porozumění vybraným literárním a 

filmovým dílům v anglickém jazyce 

Obecné zlepšení schopnosti diskutovat, 

formulovat své myšlenky a obhájit si svůj 

názor 

Vlastní prezentace – ústní i písemná 

Kvalifikované diskuze o literárních a 

filmových dílech  

Psaní recenzí a kritických článků 

Přímé rozvíjení receptivních i produktivních 

dovedností 

Rozvíjení analytického myšlení 

Rozvíjení vnímavosti a citlivosti k  literární a 

filmové tvorbě 

Rozvíjení interaktivních dovedností při 

mluvení 

Systematické prohlubování slovní zásoby 

Aktivní používání gramatiky v kontextu 

Rozvíjení komunikativních kompetencí 

Multikulturní výchova  



Zvládnutí odborné terminologie a konceptů 

literární a filmové tvorby 

přesahy z: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

FILMY  

výstupy učivo 

Důkladné porozumění vybraným literárním a 

filmovým dílům v anglickém jazyce 

Obecné zlepšení schopnosti diskutovat, 

formulovat své myšlenky a obhájit si svůj 

názor 

Vlastní prezentace – ústní i písemná 

Kvalifikované diskuze o literárních a 

filmových dílech  

Psaní recenzí a kritických článků 

Zvládnutí odborné terminologie a konceptů 

literární a filmové tvorby 

Adaptace ´klasických´ literárních děl 

Přímé rozvíjení receptivních i produktivních 

dovedností 

Rozvíjení analytického myšlení 

Rozvíjení vnímavosti a citlivosti k  literární a 

filmové tvorbě 

Rozvíjení interaktivních dovedností při 

mluvení 

Systematické prohlubování slovní zásoby 

Aktivní používání gramatiky v kontextu 

Rozvíjení komunikativních kompetencí 

Multikulturní výchova  

přesahy z: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

 


