Sada 3
Název souboru

Ročník

Předmět
Český jazyk a
literatura

Formát
notebook

Název výukového materiálu
Starověk - Gilgameš

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

notebook

7.

Český jazyk a
literatura

notebook

Československo mezi válkami
– Osvobozené divadlo
Přemyslovci - práce
s životopisnými údaji
historické osobnosti svatého
Václava
Přemyslovci - charakteristika

VY_32_INOVACE_305

7.

Český jazyk a
literatura

notebook

Objevení Ameriky - cestopis

VY_32_INOVACE_306

8.

Český jazyk a
literatura

notebook

Naše národní obrození –
hudebně divadelní žánry

VY_32_INOVACE_307

8.

Český jazyk a
literatura

notebook

Naše národní obrození –
charakteristika literárního

VY_32_INOVACE_301

6.

VY_32_INOVACE_302

9.

VY_32_INOVACE_303

7.

VY_32_INOVACE_304

notebook

Anotace
Materiál slouží k doplnění učiva dějepisu (kultura
starověkých států). Poslouží jako úvod k tematickému
bloku v literatuře – mytologie národů (navazuje učivo o
egyptském hymnu, řeckých eposech upravených
v Petiškových bájích). Po úvodní hodině následuje četba
prozaicky upravené ukázky, kde se žáci ujistí o
Gilgamešově charakteristice, kterou odhalovali v úvodní
hodině.
Materiál slouží k doplnění učiva dějepisu, k procvičování
pravopisu, významu a tvoření slov.
Materiál doplňuje učivo dějepisu, je východiskem pro
práci v literatuře - legendy, pověsti a práce s fakty.

Materiál slouží k objasnění pojmu charakteristika. Žák
vyvozuje z nepřímé charakteristiky přímou charakteristiku,
pracuje s adjektivy, substantivy a slovy méně známými, u
kterých odhaduje význam, pak si ověří domněnku ve
slovníku. Žák hledá motivy jednání srovnáním
charakteristik. Motivem je učivo literatury (legenda), které
navazuje na učivo dějepisu.
Materiál slouží k seznámení s novým literárním žánrem
v souvislostech s historií. Vyvozuje úkoly z fyziky, pracuje
s potřebou jazyka reagovat na nové skutečnosti.
Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (viz klíčová
slova), lze jej využít v úvodních hodinách tematického
celku, dále k připomenutí při opakování, vhodný je i využití
na závěr tematického celku jako shrnutí učiva, případně ve
vyšším ročníku při opakování učiva.
Materiál slouží k doplnění učiva dějepisu, pochopení
nového pojetí literatury očima romantického autora

VY_32_INOVACE_308

6.

Český jazyk a
literatura

notebook

hrdiny
Starověk - bajka

VY_32_INOVACE_309

6.

Český jazyk a
literatura

notebook

Starověk - pohádka

VY_32_INOVACE_310

9.

Dějepis,
český jazyk a
literatura

notebook

Kultura a věda v poválečném
období

VY_32_INOVACE_311

9.

Dějepis

notebook

Československo mezi válkami

VY_32_INOVACE_312

7.

Dějepis

notebook

Objevení Ameriky

VY_32_INOVACE_313

7.

Dějepis

notebook

Poslední Přemyslovci

VY_32_INOVACE_314

8.

Dějepis

notebook

Naše národní obrození

VY_32_INOVACE_315

6.

Dějepis

notebook

Starověk

(literárního hrdiny), charakteristiky literárního hrdiny.
Materiál slouží k pochopení bajky jako nadčasového
literárního žánru (časová přímka), opakování literárních
druhů a forem, pochopení významu ustálených rčení a
přísloví.
Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (viz klíčová
slova), lze jej využít v úvodních hodinách tematického
celku, dále k připomenutí při opakování, vhodný je i využití
na závěr tematického celku jako shrnutí učiva.
Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (viz klíčová
slova), lze jej využít v úvodních hodinách tematického
celku, dále k připomenutí při opakování, vhodný je i využití
na závěr tematického celku jako shrnutí učiva. Materiál
propojuje učivo dějepisu a literatury, dokazuje vývoj
kultury a vědy v zrcadle společenských událostí.
Materiál byl připraven pro shrnutí celku Československo
mezi válkami. Lze ho ale využít i při výkladu nebo
v hodinách výchovy k občanství (např. při připomenutí
vzniku samostatného Československa). Materiály dávají
širokou možnost využití podle požadavků a nápadů učitele
Materiál byl připraven pro výklad látky o objevení
Ameriky. Obsahuje i části opakovací (Vikingové), části
propojené s jinými předměty (botanika, matematika,
zeměpis, fyzika).
Materiál byl připraven pro výklad látky o posledních
Přemyslovcích. Obsahuje údaje o panovnících a
charakteristiku doby.
Materiál byl připraven pro výklad látky o našem národním
obrození. Snahou bylo nezůstat pouze u vyjmenování
osobností českého národního obrození, ale vykreslit na
konkrétních příkladech dobu a skutečnosti, za kterých
probíhalo.
Materiál byl připraven pro shrnutí učiva o starověku.

VY_32_INOVACE_316

9.

Výtvarná
výchova

notebook

Umění mezi válkami

VY_32_INOVACE_317

7.

Výtvarná
výchova

notebook

Umění v době Kolumba

VY_32_INOVACE_318

8.

Výtvarná
výchova

notebook

Národní obrození – Generace
Národního divadla

VY_32_INOVACE_319

7.

Výtvarná
výchova

notebook

Kultura středověku

VY_32_INOVACE_320

6.

Výtvarná
výchova

notebook

Kultura v době starověku

Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (viz klíčová
slova), lze jej využít v úvodních hodinách tematického
celku, dále k připomenutí při opakování, vhodné je i využití
na závěr tematického celku jako shrnutí učiva.
Materiál byl připraven jako motivace k následným
výtvarným pracem a k uvědomění si souvislostí mezi
zámořskými objevy a uměním té doby nejen ve světě, ale i
u nás.
Materiál byl připraven pro zopakování doby dovršení
národního obrození zakončeného stavbou novorenesanční
budovy Národního divadla, která byla vyzdobena našimi
tehdejšími předními výtvarníky.
Materiál byl připraven jako osvěžení látky o kultuře
středověku. Snahou bylo propojení vědomostí z dějepisu
s výtvarnou kulturou a uvědomění si alespoň minima z
našeho kulturního dědictví.
Materiál byl připraven jako motivace pro výtvarné práce a
jako snaha o přiblížení vývoje písma s konkrétními
ukázkami.

