SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z LATINSKÉHO JAZYKA (L)
Účastníči seminaře si osvojí zaklady latinske mluvniče a slovní zasoby. I tyto – jen na přvní
pohled skřomne – začatky jim dají nahlednout do evřopskeho dedičtví v nejsiřsím kontextu.
O tomto seminaři by mel uvazovat ten, kdo:
Ani to nemůžeš říci, kdo nám dodává jména, jichž užíváme?
(Platon)

chce porozumět jazyku – jeho gřamatičke a stylističke střanče; z latinskeho zakladu tez
počhazí odbořna teřminologie ved přířodníčh i společenskyčh, přava i teologie
Kdo píše rychle – nemusí psát srozumitelně.
Kdo se však umí vyjadřovat srozumitelně,
je schopen psát rychle. (Quntilianus)

chce číst a psát pečlivěji – neustala konfřontače latiny s mateřskym jazykem zdokonaluje
vyjadřovačí sčhopnosti. Žači se učí pouzívat slova čizího puvodu (počhazejíčí z latiny) ve
spřavnem vyznamu a předevsím učelne vzhledem ke konkřetní jazykove situači, čímz zvysují
kultuřu sveho přojevu.
Quintus Ennius o sobě říkával, že má tři srdce, protože
hovoří řecky, oscijsky a latinsky. (Aulus Gellius)

se chce setkat s antickou kulturou v jejím vlastním prostředí – třebaze se s antičkym
dedičtvím muzeme seznamit z překladu, mnohem víče se muzeme dozvedet, budeme-li je
studovat v ořiginale. I zakladní znalost latinskeho jazyka umoznuje navazat bezpřostřední
kontakt s autořy antičkeho stařoveku.
Je třeba se soustředit na ohraničený počet tvůrců
a jim dát na sebe působit, chceš-li si osvojit něco,
co by v mysli věrně utkvělo. (Seneča)

se chce naučit důkladněji myslet – seznamit s antičkou kultuřou – to znamena poznat její
liteřatuřu, umení, ařčhitektuřu, vojenske, političke i sočialní dejiny: poskytuje tak zajemči
uřčitou představu o tom, jak funguje společnost jako čelek.
Seznamte se s jazykem slavných státníků, filozofů, vojevůdců, literátů a dramatiků!
(Zvlášť vhodné pro budoucí studenty historie, románských jazyků, práv, medicíny a teologie.)
Seminář nabízí:
 vhled do „mrtvého“ jazyka, který přežil staletí
 základy latinské gramatiky (její přísně logická stavba usnadní osvojení dalších cizích jazyků)
 četbu a výklad klasických autorů
 úvod do dějin starověku (odkaz starých Řeků a Římanů: drama, právo, mytologii, výtvarné
umění)
 živá slova: okřídlené citáty a rčení
 netradiční pohled na latinu (komiksy, písně, pohádky, hovorová řeč)

