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VY_32_INOVACE_D7_681 Poslední Přemyslovci Opakování znalostí žáků formou soutěže, žáci odpovídají na otázky. 

VY_32_INOVACE_D7_682 Karel IV. Nácvik orientace v rodokmenu rodu Lucemburků, na časové ose života Karla IV. a v mapě zemí 
Koruny české. 

VY_32_INOVACE_D7_683 Osobnosti doby husitské Procvičování porozumění textu a rozpoznávání podstatných informací, objevování nových souvislostí. 

VY_32_INOVACE_D7_684 Gotika Tajenka opakující znalosti z období husitských válek. Srovnání základních znaků románského a 
gotického slohu. Rozpoznání znaků gotiky v praxi. 

VY_32_INOVACE_D7_685 Panovnické rody na českém trůně Rekapitulace znalostí týkajících se panovnických rodů, jejich časové zařazení. Objevování 
příbuzenských vztahů a jiných souvislostí mezi jednotlivými panovníky a dalšími členy rodů.  

VY_32_INOVACE_D7_686 Osobnosti období reformace Nácvik porozumění textu a rozpoznávání podstatných informací, objevování nových souvislostí.  

VY_32_INOVACE_D7_687 Soutěž – Jindřich VIII. a jeho rodina Opakování znalostí prostřednictvím otázek týkajících se rodiny anglického krále Jindřicha VIII., obdoba 

hry „piškvorky“. 
VY_32_INOVACE_D7_688 Třicetiletá válka Testové otázky, chronologické řazení panovníků a doplnění záměrně neúplné časové osy.  

VY_32_INOVACE_D7_689 Opakování pojmů-křížovky Souhrnné opakování historických pojmů formou klasické křížovky a tzv. křížovky „naruby", žáci sami 

tvoří legendu křížovky. 

VY_32_INOVACE_D7_690 Úřední písemné prameny Nácvik práce s úředními písemnými prameny, orientace v rukopisném cizojazyčném textu.  

VY_32_INOVACE_D7_691 Historický čas 1 - století Procvičování orientace v historickém čase a na časové ose.  

VY_32_INOVACE_D7_692 Historický čas 2 - tisíciletí Procvičování orientace v historickém čase a na časové ose.  

VY_32_INOVACE_D7_693 Raně středověká společnost 1 Opakování znalostí žáků formou soutěže prostřednictvím otázek z oblasti rozvrstvení raně středověké 
společnosti. 

VY_32_INOVACE_D7_694 Raně středověká společnost 2 Prověřování znalostí rozvrstvení raně středověké společnosti, přiřazování definicí, doplňování tabulky.  

VY_32_INOVACE_D7_695 První Přemyslovci Nácvik orientace v rodokmenu prvních Přemyslovců + výkladová část vyžadující doplnění informací.  

VY_32_INOVACE_D7_696 Pověsti - osmisměrka Hravé opakování jmen osobností ze Starých pověstí českých prostřednictvím osmisměrky.  
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VY_32_INOVACE_D7_697 Letopočty – raný středověk Procvičování důležitých letopočtů z období raného středověku na našem území i ve světě. 

VY_32_INOVACE_D7_698 Objevné plavby Nácvik orientace v mapě světa v souvislosti se zakreslováním plaveb mořeplavců přelomu 15. a 16. 
století - Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes.  

VY_32_INOVACE_D7_699 Podobizny osobností Postupné odkrývání podobizen Karla IV. a Václava IV.  

VY_32_INOVACE_D7_700 Husité, paleografie Přepis historického textu z nástěnné malby v Betlémské kapli do současné češtiny.  
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