GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek č. 2
Učební osnovy
5.17.3 Latina
Obsahové, časové a organizační vymezení
Seminář z latiny je určen začátečníkům, nemá tedy návaznost na předchozí výuku. Je však
vhodný pro všechny studenty, neboť znalost latiny je důležitá pro každého, kdo studuje
nejrůznější vědní obory. Umožňuje lepší pochopení vědecké terminologie a je zcela nezbytná
při práci s originálními latinskými prameny. Je potřebná pro studium historie, filozofie, práva,
lékařství i některých přírodovědných oborů. Přispívá rovněž k hlubšímu poznání mateřského
jazyka. Latina je základem dnešních románských jazyků, proto také pomáhá jejich lepšímu
pochopení a zvládnutí. Výuka probíhá v jazykových učebnách. Studenti dostanou k zapůjčení
učebnici a pro složitější překlady mají k dispozici slovníky. Seminář má dvouhodinovou
dotaci týdně a studenti si jej mohou zvolit v předposledním (jako dvouletý seminář), nebo
v posledním (jako jednoletý seminář) ročníku studia. Ve dvouletém semináři budou jazykové
znalosti a dovednosti studentů rozšířeny a prohloubeny.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Jednoletý/dvouletý seminář
Očekávané výstupy

Učivo

Poznámky

Žák
chápe postavení latiny v systému indoevropských jazyků
a vazbu mezi latinou a románskými jazyky

latinská abeceda, výslovnost,
základní mluvnické termíny

ovládá základní latinskou výslovnost

1. deklinace, základní latinské
předložky

správně pracuje se základní gramatickou terminologií

2. – 5. deklinace
osvojuje si základní slovní zásobu srovnáváním se známou 1. – 4. konjugace
slovní zásobou z moderních jazyků
adjektiva
ovládá základy latinského skloňování a časování
živá latinská slova
učí se technice překladu latinských textů

odvozování adverbií

pracuje se slovníky a příručkami

zájmena osobní a přivlastňovací

zná živá latinská slova

řečtí a římští bohové

odvozuje význam odborných termínů na základě znalosti
latiny

indikativ imperfekta aktiva

ovládá základní latinskou terminologii pro pracovníky ve
zdravotnictví

OSV 2, 5

VMEGS 4

sloveso esse a jeho složeniny
slovesa mezi 3. a 4. konjugací
základní číslovky, kalendář
základy latiny pro lékaře
latinsky píšící spisovatelé

MKV 3

