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STRUČNÁ ANOTACE DIGITÁLNÍHO UČEBNÍHO MATERIÁLU 
 

Název školy Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3374 

Název projektu Škola porozumění 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Zpracovatel sady DUM Mgr. Hana Nerpasová 

Název sady DUM Pravěk a starověk 

Číslo sady 38 (741 – 760) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_D6_741 - 760 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_D6_741 Minulost, dějiny, dějepis a historie Práce s pojmy a obrázky, křížovka 

VY_32_INOVACE_D6_742 
Historické prameny, zdroje informací, historické 
mapy 

Procvičování učiva podle pokynů s obrázky a mapami, opakování pojmů 

VY_32_INOVACE_D6_743 Čas, periodizace dějin     Procvičování časových jednotek, práce s časovou osou 

VY_32_INOVACE_D6_744 Pravěk – starší doba kamenná, lovci a sběrači Práce s textem, křížovka 

VY_32_INOVACE_D6_745 
Pravěk – mladší doba kamenná, nejstarší 
zemědělci a řemeslníci 

Luštěnka, práce s obrázky 

VY_32_INOVACE_D6_746 
Pravěk – mladší doba kamenná, zpracovatelé 
kovů 

Práce s pojmy, obrázky, křížovka     

VY_32_INOVACE_D6_747 Pravěk v českých zemích Práce s textem, opakování s obrázky, procvičování pojmů 

VY_32_INOVACE_D6_748 Pravěk – opakování, úvod do starověku Osmisměrka, domino 

VY_32_INOVACE_D6_749 Mezopotámie Doplňování textu, hra, odpovědi ano-ne 

VY_32_INOVACE_D6_750 Egypt Křížovka, odpovědi na otázky, práce s filmovou ukázkou, pexeso 

VY_32_INOVACE_D6_751 Indie Odpovědi na otázky, osmisměrka, odpovědi ano-ne 

VY_32_INOVACE_D6_752 Čína Práce s obrázky a animovaným snímkem podle pokynů 

VY_32_INOVACE_D6_753 Přední východ ve starověku Práce s mapami a obrázky 

VY_32_INOVACE_D6_754 Opakování – pravěk, východní despocie Křížovka, práce s pojmy 

VY_32_INOVACE_D6_755 Řecko – Kréta a první Řekové Práce s textem, práce s obrázky, osmisměrka 
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VY_32_INOVACE_D6_756 Antické Řecko             Křížovka, procvičování pojmů, práce s obrázky 

VY_32_INOVACE_D6_757 Řím – Etruskové a římské království Práce s mapou, s textem a s obrázky 

VY_32_INOVACE_D6_758 Římská republika               Procvičování pojmů, práce s obrázky a animovanou mapou, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D6_759 Císařský Řím                   Pexeso, opakování podle pokynů – práce s mapami a obrázky        

VY_32_INOVACE_D6_760 Antické státy - opakování Odpovědi na otázky, práce s pojmy, „slovní fotbal“ 

 

Datum 3. 1. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 


