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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Literatura a I. světová válka – 

prezentace; PowerPoint  

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Johana Hřivnová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 8. listopadu 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk       

Tematická oblast: Literatura 19. a 20. století                                    

Sada: 36  

Číslo DUM v sadě: 03  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_36.03.HRI.CJ.9 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_36.03.HRI.CJ.9 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 15. listopadu 2013 

Ověřující učitel: Mgr. Johana Hřivnová 

Třída: IX. B 

 

 

Anotace: 

Digitální učební materiál je zpracován tak, aby odpovídal věku  

a vzdělávacím potřebám žáků 9. ročníku. Je vypracován v souladu  

s projektovým záměrem a v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Použití ICT technologií umožňuje prezentaci textového a obrazového 

materiálu, čímž zvyšuje tak efektivitu učebního procesu.  

Prezentace by měla působit na co největší množství smyslů. 

Prezentace lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu „Literatura a I. světová válka“. Atraktivnějším způsobem 

představuje žákům období I. světové války a hlavně dopad války na 

tvorbu autorů – literaturu. 
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Plněné výstupy:  

Pomocí prezentace se žák seznamuje s literárním obdobím I. světové 

války a po I. světové válce; dokáže popsat, co mělo na tvorbu autorů 

vliv; jmenuje hlavní představitele světové literatury a jejich 

zkušenosti s válkou;  přiřadí jmenované sbírky k autorovi; pracuje 

s textem.  

Klíčová slova:  

I. světová válka, Nobelova cena, realistické tendence, Ztracená 

generace, Pražská německá literatura, Erich Maria Remarque, Romain 

Rolland, Ernest Hemingway, Antoine de Saint Exupéry. 

 

Seznam použité literatury a pramenů: 
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7168-396-5. 

 
PROKOP, V. Přehled světové literatury 20.století. Sokolov: O.K. 

Soft, 2010. 70 s.  

 

 


