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SVĚTOVÁ LITERATURA
2. POLOVINY 20. STOLETÍ
• Literatura ve 2. polovině 20. století reaguje na to, co se
ve světě děje – na významné válečné konflikty (2. světová
válka, korejská válka, válka ve Vietnamu), na globalizaci,
studenou válku, otázku rozvojových zemí, dekolonizaci.
• Řeší problémy mezilidských vztahů, neschopnost lidí mezi
sebou komunikovat, objevuje se dosud tabuizované téma
homosexuality, řeší se postoje těch, kteří „jinakost“ odmítají (rasismus, xenofobie).
• Někteří autoři se snaží vymezovat vůči soudobé společnosti, kritizovat zaběhnutý systém hodnot a morálky
(např. beatnici, rozhněvaní mladí muži).
• Roste také množství vydávaných knih, kolísá kvalita,
knihy se stávají komerčním zbožím.
• Existuje velké množství různých směrů projevujících se
v jednotlivých národních literaturách.
Zopakujte si, které významné události ovlivnily průběh 2. poloviny
20. století.

Roztříštěnost je příznačná jak pro literaturu, tak i pro
výtvarné umění. Ve 2. polovině 20. století se objevuje
velké množství různých směrů, mezi nejvýznamnější
patří op art, pop art či minimalismus.
Op art je zaměřen na nedokonalost lidského oka,
snaží se zachytit iluzi pohybu využitím prostoru,
rotace, zrcadlení, kombinací barev apod.
Minimalismus pracuje se základními jednoduchými
geometrickými tvary.
Pop art byl ovlivněn komerčním uměním (film, fotografie, reklama, komiksy), přejímal motivy předmětů
denní potřeby, inspiroval se velkoměstem. Nejznámějším autorem pop artu byl výtvarník slovenského
původu Andy Warhol. Existují i alternativní způsoby
tvorby jako body art (malování na tělo), land art
(využívání přírodních materiálů v díle) nebo street art
(umění vytvářené na veřejných místech).
• Od 60. let se prosazuje myšlenkový a kulturní směr nazvaný postmodernismus
– zohledňuje možnost různých názorů a pohledů na svět. Zpochybňuje optimistický pohled na historický vývoj západní civilizace, usiluje o jiné přístupy ke
světu. Inspiruje se vlivy různých kultur – křesťanské, starořecké atd.
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SVĚTOVÁ LITERATURA
2. POLOVINY 20. STOLETÍ
antiutopický román 1984 (reaguje na skutečný totalitní režim, varuje před
budoucností, která trestá svobodu myšlení i projevy citů)
• Úředník na Ministerstvu pravdy Winston Smith žije ve fiktivní zemi, kde vládne
tvrdá diktatura. V čele stojí Velký bratr, který sleduje každého obyvatele své
země. Oceánie žije v neustálé válce, Winstonova práce spočívá v tom, že píše
manipulativní články, jimiž je přetvářena minulost.
Knihu 1984 napsal autor v roce 1948 a název je vytvořen prohozením
posledních číslic letopočtu. Přímo reaguje na existující totalitní režimy
a zařadila se tak mezi sto nejvlivnějších knih vydávaných od roku 1923.
Román byl několikrát zfilmován a posloužil také jako inspirace pro jiné
filmy a knihy.
James Clavell (1924–1994)
• Narodil se v Austrálii, jeho otec byl důstojníkem britského
námořnictva, proto pobýval na mnoha místech impéria.
• Po vypuknutí války se přihlásil do armády a byl poslán do
Malajsie, tam byl zraněn a zajat. Po válce psal filmové
scénáře.
dílo: román Král Krysa
• Inspiroval se vlastními válečnými zážitky. Pojednává
o zajatcích japonského tábora. Popisuje japonskou krutost
k zajatcům. Důležitou osobou, i když neoblíbenou, byl pro
zajatce americký desátník zvaný Král, který dokázal sehnat cokoli, co bylo
zapotřebí.
Agatha Christie (1890–1976)
• Zamýšlela stát se zpěvačkou, studovala v Paříži hudbu,
ale protože trpěla velkou trémou, svého snu se vzdala.
• Byla dvakrát vdaná, příjmení Christie si ponechala po
prvním manželovi.
• V průběhu obou válek pracovala jako dobrovolnice
v lékárně (odtud získala znalost o lécích a jedech,
kterou využila v detektivkách).
• Vytvořila postavy detektivů Hercula Poirota a slečny
Marplové.
• V jejích detektivkách je zločin pojat jako hádanka obestřená tajemstvím, kterou
musí rozlousknout svéhlavý detektiv pomocí bystrého
úsudku a logiky, čtenář tedy do poslední chvíle netuší, kdo je pachatelem.
• Většina jejích knih byla zfilmovaná, některé dokonce ve více verzích.
8

J. Clavell, Král Krysa – s. 7

Je světově nejznámější spisovatelkou v historii a přezdívá se jí
královna detektivky. Prodaly se 2 miliardy výtisků jejích knih v angličtině
a 1 miliarda výtisků v cizojazyčných překladech.
dílo: drama Past na myši
• Je nejdéle hranou divadelní hrou uváděnou v divadle bez přestání přes 60 let
od své premiéry v roce 1952. Vražda se stala v penzionu U Klášterní studny,
kde se během sněhové bouře sešla nesourodá skupina návštěvníků, z nichž
může být vrahem kdokoli.
vybrané detektivní romány: Vražda v Orient-expresu; Smrt na Nilu; Deset malých
černoušků; Mrtvá v knihovně; Zapomenutá vražda a další.
Které další autory detektivek už znáte?
Arthur C. Clarke (1917–2008)
• Od dětství se zajímal o zkameněliny a astronomii. Kromě
psaní science-fiction se proslavil i jako vynálezce. Během
války sloužil v letectvu jako instruktor pro práci s radarem.
Po válce vystudoval fyziku a matematiku.
• Královnou Alžbětou II. byl povýšen do šlechtického stavu.
dílo: román 2001: Vesmírná odysea
• Vznikl současně s filmovou verzí (režie Stanley Kubrick).
V příběhu se prolínají různé časové roviny – daleká minulost i budoucnost
(vzhledem k tomu, že román vyšel v 60. letech). Je to příběh o setkání lidí
s mimozemskou civilizací. Navazují na něj ještě tři díly 2010: Druhá vesmírná
odysea; 2061: Třetí vesmírná odysea; 3001: Poslední vesmírná odysea.
Kteří dva autoři jsou považováni za zakladatele sci-fi literatury?
Vzpomeneš si na některé jejich dílo?
John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973)
• Narodil se v Jihoafrické republice. Zajímal se o botaniku
a bavilo ho studium jazyků, byl nábožensky založený.
• Účastnil se 1. světové války, v bitvě na řece Sommě se
nakazil zákopovou horečkou, a proto se mohl vrátit domů.
• Pracoval jako profesor anglického jazyka a literatury na
univerzitě v Oxfordu. Podílel se na práci na Oxfordském
anglickém slovníku.
• Láska k jazykům ho inspirovala k vytvoření 15 umělých
jazyků, které využil ve svých románech.
• Původně knihy nechtěl vydávat, první knihu – Hobit – publikoval díky svému
bývalému studentovi.
9

ČESKÁ LITERATURA
1945–1948
• V květnu 1945 skončila 2. sv. válka, lidé se pomalu vzpamatovávali z válečných
útrap, mnoho autorů zpracovávalo téma války.
• Z koncentračních táborů i německých vězení se vraceli ti, kteří přežili. Domů se
vraceli i emigranti (např. Voskovec a Werich, Egon Hostovský). Věznění a kruté
zacházení nepřežili např. V. Vančura, J. Fučík, J. Čapek, K. Poláček a další.
• Díla reagující na válku často nekriticky oslavovala Sovětský svaz jako zemi,
která porazila nacistické Německo a osvobodila Evropu, komunismus se stal
pro lidi nadějí na spravedlivější uspořádání světa.
Josef Čapek (1887–1945)
• Vyučil se tkalcem, později studoval Uměleckoprůmyslovou
školu v Praze.
• Spíše než novinářem (zejména Lidových novin) a spisovatelem byl úspěšným malířem.
• V den vypuknutí války ho zatklo gestapo, v koncentračních
táborech strávil téměř celou válku (pracoval v malířských
dílnách), zemřel v době epidemie tyfu v Bergen-Belsenu.
dílo: pohádková knížka Povídání o pejskovi a kočičce
povídka Stín kapradiny
• Vypráví o dvou pytlácích na útěku, které pronásledují výčitky svědomí.
Jednoho zabijí četníci, druhý spáchá sebevraždu.
básnická sbírka Básně z koncentračního tábora
• Vychází z konkrétních zážitků Josefa Čapka, obsahuje úvahy o údělu člověka.
Připomeňte si dílo a životní osudy Josefova bratra Karla.

Julius Fučík (1903–1943)
• Pocházel z dělnické rodiny, vyrůstal v Plzni, zde se díky
otci seznámil s prostředím divadla. Pracoval jako novinář,
mj. v Rudém právu, byl členem Devětsilu.
• Byl členem KSČ, za propagování komunistické ideologie
byl během 1. republiky trestně stíhán.
• Po napadení SSSR nacistickým Německem se zapojil
do odboje, v roce 1943 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti.
Zemřel jako mladý aktivní komunista podílející se na boji proti nacistů,
proto byl pro své prosovětské a protinacistické postoje po roce 1948
komunisty propagován jako prototyp komunistického hrdiny.
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J. Čapek, Básně z koncentračního tábora – s. 27, J. Fučík, Reportáž psaná na oprátce – s. 28

dílo: Reportáž psaná na oprátce – takzvaná motáková literatura (psáno na kousky papíru, které stočené – smotané vynášel tajně z vězení jeden z dozorců).
• Vznikla ve věznici na Pankráci. J. Fučík líčí výslechy, popisuje postavy spoluvězňů i dozorců. Kompletně a bez úprav vyšla až roku 1995. Kniha je zakončena výzvou: „Lidé bděte!“.
Jaroslav Seifert (1901–1986)
• Nedokončil střední školu kvůli velkému množství
neomluvených hodin, přispíval svými básněmi a články
do časopisů a novin.
• V mládí byl členem Devětsilu, ovlivnila ho proletářská
poezie (1. básnická sbírka Město v slzách) i poetismus
(sbírka Na vlnách TSF).
• Ve 30. letech si vytvořil vlastní styl psaní bez vlivu uměleckých směrů, jednalo se o subjektivní lyriku obsahující často vzpomínky
na dětství, témata jako je láska a domov (např. sbírka Jablko z klína).
• Po podepsání mnichovské dohody změnil tematiku své tvorby, reagoval na
aktuální události (sbírka Zhasněte světla) nebo se snažil povzbudit morálku
Čechů a lásku k vlasti (např. sbírka Kamenný most).
• V 50. letech z důvodu nemoci příliš nepublikuje, vydává mj. vzpomínkovou
sbírku Maminka či básnickou skladbu Píseň o Viktorce.
• V roce 1956 veřejně na Svazu spisovatelů kritizoval poměry v české kultuře
a perzekuce tzv. nevhodných autorů.
• V 60. letech začal využívat volný verš, básně jsou pesimističtější
(např. básnická sbírka Halleyova kometa).
• Po roce 1968 měl zákaz publikovat, v roce 1977 podepsal Chartu 77.
• Je jediným českým literátem, který obdržel Nobelovu cenu za literaturu (v r. 1984).
dílo: básnická sbírka Přilba hlíny
• Reaguje na osvobození Čech Rudou armádou, oslavuje sovětské vojáky.
básnická skladba Píseň o Viktorce
• Prolíná osud literární postavy s osudem její autorky Boženy Němcové.
Ve kterém díle B. Němcové Viktorka vystupuje? Jaký byl její osud?
básnická sbírka Morový sloup
• Sbírka vyšla nejprve v samizdatu a exilu, oficiálně byla vydána až 10 let po
svém vzniku. Básně jsou inspirované láskou a krásou ženy, ale také obsahují
tematiku smrti a pomíjivosti života, objevuje se v nich reflexe doby (nástup normalizace).
vzpomínková próza Všecky krásy světa
J. Seifert, Přilba hlíny – s. 27, Morový sloup – s. 55
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ČESKÁ LITERATURA VE 2. POLOVINĚ
50. LET A V 60. LETECH
POEZIE

Jan Skácel (1922–1989)
• Pocházel z učitelské rodiny, vystudoval gymnázium.
• Za války byl totálně nasazen jako dělník na stavbách silnic.
• Po válce pracoval jako redaktor. V 70. letech patřil mezi
cenzurované autory.
• Poezie J. Skácela je sevřená, přemýšlivá, výrazově úsporná (používá hlavně podstatná jména a slovesa, minimum
přídavných jmen), časté motivy venkova, domova, dětství.
Inspiroval se krajinou na Slovácku a Vysočině.
dílo: sbírky básní Kolik příležitostí má růže; Smuténka
Oldřich Mikulášek (1910–1985)
• Vystřídal různá povolání, nakonec pracoval jako redaktor.
• V 70. letech patřil mezi zakázané autory.
• Jeho poezie je osobitá a postavená na kontrastech. Autor
sleduje lidské emoce ve vyhrocených životních situacích.
Jazyk je ovlivněn lidovou poezií, obsahuje neologismy
nebo hovorové výrazy. Inspirován byl krajinou v okolí Brna.
dílo: básnické sbírky Pulsy; Ortely a milosti; Šokovaná růže

Poezie všedního dne je označení pro poezii, která má být srozumitelná
širokým vrstvám čtenářů, autoři si vybírali témata ze všedního života.
Mezi autory tohoto typu poezie patřili např. Miroslav Holub, Jan Skácel,
Eduard Petiška a další.

Eduard Petiška (1924–1987)
• Za války byl totálně nasazen jako pomocný dělník.
• Po válce vystudoval germanistiku a usadil se v Brandýse
nad Labem.
• Věnoval se překladatelství, ochotnicky hrál divadlo,
překládal a psal texty písní.
dílo: sbírka lyrickoepických příběhů Okamžiky (inspirace
nemocničním prostředím)
• Nejrozsáhlejší je jeho tvorba pro děti a mládež.
Staré řecké báje a pověsti; Příběhy, na které svítilo slunce; Birlibán a další.
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J. Skácel, Smuténka – s. 42, O. Mikulášek, Šokovaná růže – s. 42

Václav Hrabě (1940–1965)
• Uměl hrát na několik hudebních nástrojů, koncertoval se
studentskými soubory.
• Vystudoval pedagogickou fakultu (obor čeština a dějepis).
• Zemřel nešťastnou náhodou na otravu kysličníkem
uhelnatým.
• Velká část jeho básní byla zhudebněna, např. Vladimírem
Mišíkem.
dílo: básnická sbírka Blues pro bláznivou holku
• Výbor uspořádaný posmrtně z nalezených rukopisů.
Básně byly určeny obyčejným lidem, jedná se především o milostnou poezii.
Josef Kainar (1917–1971)
• Po maturitě začal studovat češtinu a francouzštinu, studia
kvůli uzavření vysokých škol nedokončil. Za války působil
sezonně jako kytarista a houslista v tanečním orchestru.
• Patřil k válečné generaci podobně jako Jiří Kolář.
Po válce se stal spisovatelem z povolání.
• Jeho poezie byla ovlivněna existencionalismem,
zpracovává téma osobní svobody a údělu člověka.
dílo: básnické sbírky Nové mýty; Veliká láska (psána v duchu socialistického
realismu); Člověka hořce mám rád; Lazar a píseň (poezie všedního dne)
sbírky básní pro děti Říkadla; Nevídáno neslýcháno
Kainara inspirovala i hudba – jazz, swing, blues. Sám psal písňové texty,
některé jeho básně byly zhudebněny jinými autory a staly se ve své době
hity (Stříhali dohola malého chlapečka, Já bych si rád najal dům). Nazpívali je například Vladimír Mišík či Karel Plíhal.
PRÓZA

Jan Otčenášek (1924–1979)
• Vystudoval obchodní akademii, během války byl totálně
nasazen, po válce pracoval jako účetní a úředník.
• Od roku 1960 byl spisovatelem z povolání a působil jako
dramaturg Filmového studia Barrandov.
• Jeho prozaická díla byla často adaptována pro divadlo
či televizi, sám napsal několik scénářů podle námětů
literárních děl.

nemáme
obrázek

V. Hrabě, Blues v modré a bílé – s. 43, J. Kainar, Veliká láska – s. 26, Lazar a píseň – s. 44
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ČESKÁ LITERATURA
70. A 80. LET
Na práci Petlice se podílela celá řada lidí – ti, kteří díla opisovali, knihaři,
knihvazači, nakladatelé, distributoři. Svazky vycházely obvykle ve formátu
A5 a na titulní straně byl podpis autora, který tak potvrdil pravost opisu.
Obvyklý náklad byl 12–15 opisů, úspěšná díla byla opisována až pětkrát.
Knihy se prodávaly za cenu, jež zahrnula náklady na papír, opis a další
práci, autoři honorář nedostávali. Celkem bylo v Petlici vydáno na 400
titulů, mezi nimi např. Motáky nezvěstnému K. Pecky; Přítelkyně z domu
smutku E. Kantůrkové či Morový sloup J. Seiferta.
POEZIE

Karel Kryl (1944–1994)
• Vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou.
Vystřídal různá povolání, od srpna 1968 působil jako písničkář na volné noze. Spolupracoval s řadou malých scén.
• Roku 1969 emigroval do Spolkové republiky Německo. Pracoval jako sportovní a hudební redaktor pro rádio Svobodná
Evropa. Pořádal koncertní turné pro krajany v zahraničí.
• Představoval symbol sametové revoluce po listopadu 1989.
• Jeho písně byly ovlivněny folkem, po srpnu 1968 se v nich objevují konkrétní
narážky na aktuální dění.
dílo: Kníška Karla Kryla
• Soubor písňových textů vyšel v exilu. Mezi známé písně K. Kryla patří např.
Bratříčku, zavírej vrátka; Karavana mraků; Anděl; Salome ad.

Jiří Žáček (nar. 1945)
• Vystudoval ČVUT v Praze, vystudovanému oboru se
věnoval krátce, poté byl redaktorem nakladatelství
Československý spisovatel.
• V roce 1991 byl jedním se zakládajících členů Klubu
českých spisovatelů.
• Poezii zosobňuje a přirovnává ji k náhodné přítelkyni nebo holce z ulice. Snaží se být v kontaktu se čtenářem, jeho verše jsou civilní, jednoduché.
dílo: básnické sbírky Ráno moudřejší večera; Anonymní múza
poezie pro děti: Aprílová škola; Pro slepičí kvoč; Dvakrát dvě je někdy pět
humoristická poezie: Rýmy pro kočku; Zákony schválnosti
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Karel Šiktanc (nar. 1928)
• Pracoval jako redaktor Československého rozhlasu, novin
a nakladatelství. Psal scénáře a překládal.
• V 70. a 80. letech nesměl publikovat.
• V roce 1990 se stal 1. předsedou Obce spisovatelů, získal
řadu ocenění a vyznamenání (např. v roce 2010 medaili
Za zásluhy od prezidenta republiky).
• Motivy svých básní čerpá z moravského venkova, jeho
zvyků i z křesťanské víry, zbavuje je však idyličnosti. Využívá celou škálu slovní
zásoby od archaismů po nářečí a neologismy. Básně jsou rytmické a zvukově
rozmanité.
dílo: básnické sbírky Žízeň; Český orloj (cyklus 12 básní sestavených podle
měsíců v roce)
básnická skladba Heinovské noci (zpracovává téma vypálení Lidic)
Miroslav Huptych (nar. 1952)
• Nejprve se vyučil mechanikem, večerně studoval střední zdravotnickou školu,
po maturitě pracoval 11 let na psychiatrické klinice, později jako terapeut v krizovém centru a komunitě pro léčbu drogově závislých.
• Věnuje se i výtvarné tvorbě, jež často provází i jeho knihy.
• Své první básně publikoval roku 1970.
básnické sbírky: Srdcový střelec; Zvěrokruh; Názorný přírodopis tajnokřídlých;
Noční linka důvěry
PRÓZA

Milan Kundera (nar. 1929)
• Jeho otec Ludvík byl významný hudební pedagog, klavírista
a dlouholetý rektor Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně.
• Umí hrát na klavír, studoval režii a poté scenáristiku na
FAMU, zde potom učil světovou literaturu (v tomto oboru
dosáhl titulu docenta).
• V 70. letech nemohl publikovat, a tak roku 1975 emigroval do Francie, kde žije
dodnes. Pracoval zde jako učitel na vysokých školách, svá literární díla začal
psát francouzsky, nechce je překládat do češtiny.
dílo:
• V 50. letech začínal jako básník, psal v duchu socialistického realismu, ale nebyl schematický. V 60. letech se věnoval psaní dramat, ale nejvíce se proslavil
jako prozaik.
M. Huptych, Zvěrokruh – s. 55
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Petr Šabach (nar. 1951)
• Po studiu na Filozofické fakultě UK pouze střídal různá
povolání, byl nočním hlídačem, pomocným pracovníkem,
odborným referentem (nejdéle v Galerii hl. m. Prahy).
• Od roku 2001 se věnuje výhradně psaní.
dílo: sbírky povídek Šakalí léta; Hovno hoří
• Popisují příběhy dospívajících, kteří jsou v rozporu
s autoritami (nejčastěji otci) v 50. a 60. letech 20. století.
román Občanský průkaz
• Obsahuje autobiografické rysy. Vypráví o době normalizace.
Náměty jeho povídek zpracoval do filmových scénářů Petr Jarchovský
a vzniklo tak několik oblíbených filmů – Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo,
U mě dobrý, Občanský průkaz.
Zdeněk Svěrák (nar. 1936)
• Se Z. Svěrákem jsme se setkali jako se spoluzakladatelem
Divadla Járy Cimrmana. V 90. letech začal psát vlastní práce.
• Získal několikrát cenu Magnesia Litera.
tvorba pro děti: pohádky Lotrando a Zubejda; Tři veteráni;
Radovanovy radovánky; Tatínku, ta se ti povedla
sbírky povídek: Povídky, Po strništi bos
V 90. letech začal spolupracovat se synem Janem, Zdeněk psal scénáře,
Jan režíroval. Vytvořili několik filmů jako Obecná škola (nominace
na Oscara), Kolja (Oscar za nejlepší cizojazyčný film), Vratné lahve
a Tmavomodrý svět.
Jiří Stránský (nar. 1931)
• Jeho dědeček byl prvorepublikový premiér Jan Malypetr,
má šlechtické předky, pro svůj původ nemohl dokončit
gymnázium.
• V roce 1953 odsouzen za velezradu na 8 let, vězněn byl
i v 70. letech.
• Roku 1992 zvolen prezidentem českého PEN klubu.
dílo: romány Zdivočelá země; Aukce
• Jsou inspirovány jeho vlastními zážitky z vězení. Antonín Maděra, bývalý letec
RAF, se po válce vrací zpět domů, do Sudet, chce zde chovat koně. Jeho sen
je však ničen nejprve bývalými nacisty, posléze nastupujícími komunisty. Námět
zpracoval režisér Hynek Bočan a natočil podle něj 45 dílů seriálu ČT.
postmodernismus = kulturní směr podmíněný tendencemi současnosti,
reaguje na aktuální trendy, snaží se přiblížit čtenáři i experimentovat – viz. str. 3
konzumní literatura = je tvořena záměrně pro určitou skupinu čtenářů,
tomu je podřízena volba námětu i samotný příběh.
44
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Záznam o použití učebnice

Školní rok

Jméno a příjmení

Třída

Objednávky učebnic a pracovních sešitů na
www.etaktik.cz

Stav

Hravá literatura 9
• Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po
roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kulturně – historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie.
Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které
žili a tvořili.
• Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání
učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí.
• Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů
2. poloviny 20. a počátku 21. století. V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na
odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou
práci žáka s textem.
• Učebnice je zajímavě a moderně graficky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
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