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Předmět: Z Á K L A D Y L A T I N Y
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel latiny, a to především v oblasti praktické schopnosti identifikace kategorie výrazu
z latiny přejatého a jeho sémantického významu v jinojazyčném kontextu. Zároveň též posílit komunikativní kompetenci důrazem na rozvoj žákovy schopnosti
verbální a nonverbální komunikace, včetně funkčního grafického a symbolického kódování a dekódování informace. Dále se předmět návodem korektní práce
s informačním zdrojem zaměřuje na posílení kompetence k učení a posílení samostatné realizace kritiky ve spektru textového materiálu klasické, středověké,
humanistické a novověké latinské provenience, s přihlédnutím k užití v dalším studiu oborů medicíny, farmacie, práv, historie a teologie. Tezaurus slovní
zásoby je koncipován se zřetelem k těmto oborům. Kontinuitu s dalšími předměty oblasti Člověk a společnost a Dějepis realizuje předmět výběrem tematicky
koherentního textového materiálu.
Cílem výuky je navázat na dosavadní znalosti a dovednosti žáků z předcházejícího studia českého jazyka a literatury, dějepisu, biologie, chemie, základů
společenských věd a dějin kultury.
Cílem je posílení čtenářské gramotnosti a motivace k objevování interdisciplinárních vazeb kulturního okruhu literární produkce.
Cílem je posílení žákovy empatie a představivosti, rovněž i hodnotové orientace v současném světě a v minulosti.
Cílem je žákova samostatná realizace práce s informací v rámci konstantní struktury lingvistického systému.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Základy latiny se vyučují (povinně volitelně) s časovou dotací 1 hodiny týdně, v rámci standardní výuky nejsou žáci děleni do skupin.
Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání studijních textů a k získávání relevantních informací
 seznamuje žáky s konkrétními problémy uživatelů jazyka a základními principy jeho existence
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se studenty o teoretických tématech lingvistiky, historie, kunsthistorie, práva aj.
 vede žáky k samostatné formulaci tezí na základě relevantních informací, jejich interpretaci
 posiluje spolupráci skupinovým řešením úkolu, posiluje schopnost sebevyjádření v mluveném i psaném jinojazyčném textu
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře subjektivity
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům společenské vědy, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, dějiny kultury, informační a
komunikační technologie, cizí jazyk (vzhledem k sémiotickému charakteru oboru bez nutného konkrétního určení), chemie a biologie.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
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Spolupráce a soutěž

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Žijeme v Evropě
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SEXTA, 2. A / SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVOD
Žák:
D – historické souvislosti daného období
Postavení latiny v rámci evropských jazyků a její
 dokáže vysvětlit pozici latiny v současné i
EGS - Žijeme v Evropě
význam v dějinách
v minulé době
I. DEKLINACE
Vzor Femina
I. KONJUGACE
Vzor Laudō, – āre





dokáže vytvořit správný tvar substantiva
CJ – práce se slovníkem
v konkrétním pádě a čísle
Bi – lexikální zásoba
žák dokáže určit konkrétní substantivum
dokáže vytvořit správný tvar verba v indikativu
prézentu aktiva (IPA), v indikativ prézentu CJ – práce se slovníkem
pasiva (IPP) a v imperativu

ZÁJMENA
Osobní zájmena a jejich deklinace



dokáže vytvořit a užít zájmeno v jednoduché
CJ – práce se slovníkem
slovesné vazbě

KONJUGACE NEPRAVIDELNÝCH SLOVES
Sloveso Esse



dokáže vytvořit správný tvar verba v IPA a
CJ – práce se slovníkem
imperativ



dokáže vytvořit správný tvar substantiva
v konkrétním pádě a čísle
dokáže určit konkrétní substantivum
dokáže vytvořit správný tvar adjektiva
v konkrétním pádě a čísle
dokáže určit konkrétní adjektivum
dokáže vytvořit správný tvar substantiva
deklinace v konkrétním pádě a čísle
dokáže určit konkrétní substantivum

II. DEKLINACE
Vzory Servus, Puer, Exemplum
ADJEKTIVA I. A II. DEKLINACE
Vybraná adjektiva
III. DEKLINACE
Vzory Victor, Virtus, Civis, Nomen, Genus, Mare







CJ – práce se slovníkem
Bi – lexikální zásoba
CJ – práce se slovníkem
CJ – práce se slovníkem
Bi – lexikální zásoba

D – základy chronologie
dokáže určit číslovku základní a řadovou,
M – základní početní operace
zapsat ji a uvést příklad datace
CJ – práce se slovníkem

NUMERALE
Cardinalia I – MMM
Ordinalia I. – MMM.



II. KONJUGACE
Vzor Dēleō – ēre



dokáže vytvořit správný tvar verba v IPA, IPP a
CJ – práce se slovníkem
imperativ

III. KONJUGACE
Vzor Legō – e-re



vytvoří správný tvar verba v IPA, IPP a
CJ – práce se slovníkem
imperativ

IV. KONJUGACE
Vzor Audiō – īre



vytvoří správný tvar verba v IPA, IPP a CJ – srovnání tvaroslovných odlišností
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imperativ
ADJEKTIVA
Pozitiv, komparativ, superlativ
Stupňování nepravidelných adjektiv
ADJEKTIVA III. DEKLINACE
Trojvýchodná, dvojvýchodná
adjektiva

a



jednovýchodná 


dokáže vystupňovat adjektivum

CJ – práce se slovníkem

dokáže vytvořit správný tvar adjektiva
dokáže určit pád a číslo konkrétního adjektiva

CJ – práce se slovníkem

Uplatnění výstupů projektu HSND
 Využití databáze všech materiálů jako lexikálního tezauru k cvičení s etymologizujícím aspektem

