Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0403112 Do světa literatury jinak aneb nebojme se literární
teorie, která je doporučena pro učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0403112

Do světa literatury jinak aneb nebojme se literární teorie

Doporučeno pro:

učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Termín konání:

13.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Kamila Křížová,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Netradiční a zábavné formy práce k osvojování důležitých pojmů v rámci výuky
literární teorie. Aktivity k procvičování a upevňování pojmů literární teorie
(přiřazování k literárnímu druhu a žánru, určování hlavního tématu, postavy,
prostředí, zasazení do literárně-historického kontextu). Aktivity ke struktuře
literárního díla - obsah a forma, tématika (námět, téma, postavy, prostředí, děj),
kompozice (stavíme příběh, hra asociací), jazyk (zvukové prostředky, obrazná
pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy). Náměty na práci s poezií podle čeho poznáme báseň, výstavba básně, prozodické systémy verše, rytmus a rým,
na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie), nejznámější
ustálené básnické útvary. Práce s texty, příklady her v oblasti literárních druhů a
žánrů - próza, poezie, drama, epické žánry, lyrickoepické žánry, dramatické žánry,
žánry literatury faktu, tzv. pokleslá literatura - literární kýč, kořeny literatury
- lidová slovesnost.
1. Podstata a funkce umělecké literatury:
-estetika jako nauka o krásnu
-umělecká literatura jako jeden z druhů umění
-typické postupy umělecké literatury
-funkce umělecké literatury
-působení literárního díla na jednotlivé čtenáře
-věda o literatuře
-práce ve skupinách, hodnocení textů, diskuse
2. Struktura literárního díla:
-obsah a forma
-tematika (námět, téma, postavy, prostředí, děj)
-kompozice (stavíme příběh, hra asociací…)
-jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se
slovy…)
3. Zvláštnosti poezie:
-podle čeho poznáme báseň
-výstavba básně
-prozodické systémy verše, rytmus a rým
-na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie)
-nejznámější ustálené básnické útvary
-práce s textem
4. Základní přehled literárních druhů a žánrů:
-próza, poezie, drama
-epické žánry
-lyrickoepické žánry
-dramatické žánry
-žánry literatury faktu
-tzv. pokleslá literatura – literární kýč
-kořeny literatury – lidová slovesnost
-práce s vybranými texty, hry, aktivity…
5. Malá čítanka:
-na vybraných ukázkách procvičujeme a upevňujeme pojmy literární teorie (zařadíme k
literárnímu druhu a žánru, najdeme hlavní téma, postavy, prostředí, zasadíme do
literárně-historického kontextu…)
6. Slovníček pojmů:
-vybrané pojmy literární teorie + příklady z praxe
7. Slohové souvislosti:
-architektura, sochařství, malířství, literatura
-významné umělecké styly od antiky po současnost
8. Doporučená literatura:
-vybrané publikace
-vlastní zkušenosti z praxe
Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k
výuce, doporučená literatura a vlastní zkušenosti lektorky.

Akreditace:

MSMT-20324/2020-4-451

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0403112 Do světa literatury jinak aneb nebojme se literární
teorie
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

