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VY_32_INOVACE_DE2

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_DE1-20

Téma
České země po Bílé hoře

Vznik USA - opakování

VY_32_INOVACE_DE3

Klasicismus v architektuře

VY_32_INOVACE_DE4

Velké zámořské objevy opakování

VY_32_INOVACE_DE5

Anglická revoluce

VY_32_INOVACE_DE6

Češi v letech první světové
války

VY_32_INOVACE_DE7

Ruské revoluce 1917

VY_32_INOVACE_DE8

1.světová válka - opakování

VY_32_INOVACE_DE9

Svět mezi válkami – poválečné
uspořádání Evropy

VY_32_INOVACE_DE10

Československo
v meziválečném období

VY_32_INOVACE_DE11

Československo – 20. léta opakování

VY_32_INOVACE_DE12

Ohrožení republiky

VY_32_INOVACE_DE13

Velká Morava

VY_32_INOVACE_DE14

Raný středověk a románská
kultura -opakování

VY_32_INOVACE_DE15

Opakování – Poslední
Přemyslovci

Anotace
Pracovní list pro žáky – práce s odborným textem
s úkoly, příchod baroka a nástup absolutismu
Prezentace - aktivizační metodou výuky opakování
probrané látky, logické řazení pojmů,
vybrané pojmy v anglickém jazyce
Prezentace s obrazovým materiálem klasicistních
staveb – aktivizační výuková metoda:
odvozovaní podobnosti s antickou architekturou,
ucelené shrnutí a opakování
Opakovaní pomocí Activboard - přiřazování pojmů,
práce s mapou, activ-vote
Prezentace – výklad a zápis na téma anglická
revoluce
Prezentace - domácí a zahraniční odboj,
československé legie, vyhlášení samostatnosti
Prezentace – výklad - únorová a říjnová revoluce v
Rusku 1917, dopad ruských revolucí na vývoj
válečných událostí, opakování
Activboard - opakování učiva 1.světová válka, práce
s mapou a s časovou osou
Pracovní list - rozpad monarchií po 1. světové válce,
Versailleská konference, vznik Společnosti národů,
Versailleský mírový systém
Pracovní list - problémy po vzniku státu, princip
čechoslovakismu, národnostní složení, první
ustanovení státu, politický systém, domácí i
zahraniční politika
Prezentace – opakování učiva pomocí aktivizujících
metod
Prezentace k období Československo 1933 – 1938,
mapa, obrazový materiál
Prezentace o Velkomoravské říši včetně shrnutí a
opakování
Pracovní list - souhrnné opakování románské kultury
a českého státu prvních Přemyslovců
Prezentace - úkoly slouží v rámci opakování učiva k
aktivizaci žáků

VY_32_INOVACE_DE16

Jan Lucemburský

VY_32_INOVACE_DE17

Význam vlády Karla IV.

VY_32_INOVACE_DE18

Gotika

VY_32_INOVACE_DE19

Vláda Jagellonců

VY_32_INOVACE_DE20

Renesance a humanismus

Prezentace - výklad o vládě Jana Lucemburského,
bitva u Kresčaku – rozbor obrazu, Zbraslavská
kronika jako historický pramen
Prezentace shrnující vládu Karla IV. - rozkvět Prahy,
domácí i zahraniční politika,výklad, obrazový
materiál a aktivizace žáků
Activboard - opakovaní - architektura - popis a
rozbor obrazového materiálu,přiřazování
pojmů, porovnávání; gotická móda, malířství
Prezentace shrnující vládu Jagellonců na českém
trůně, počátky podnikání šlechty, pozdní gotika
Prezentace - vysvětlení pojmů renesance a
humanismus, periodizace italské renesance,
architektura, malířství

