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Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_D8_801 
Dějiny významných evropských monarchií v 17. 
a 18. století 

Dějiny jednotlivých zemí – události, významné osobnosti (vytváření dvojic) 

VY_32_INOVACE_D8_802 Svět v 17. a 18. století Dějiny jednotlivých zemí  - doplňování textu, odpovědi na otázky, práce s pojmy 

VY_32_INOVACE_D8_803 Naše země v 17. a 18. století (1) Doplňování textu, odpovědi na otázky, přiřazování pojmů k osobnostem 

VY_32_INOVACE_D8_804 Naše země v 17. a 18. století (2) Odpovědi na otázky, osobnosti barokní kultury, výběr pojmů 

VY_32_INOVACE_D8_805 
Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
(1) 

Křížovka, práce s obrázky, práce s textem 

VY_32_INOVACE_D8_806 
Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
(2) 

Výběr správných odpovědí, doplňování textu 

VY_32_INOVACE_D8_807 Klasicismus a romantismus Pojmy a osobnosti – přiřazování k uměleckým směrům, práce s obrázky 

VY_32_INOVACE_D8_808 Průmyslová revoluce Křížovka, osobnosti a vynálezy – vytváření správných dvojic 

VY_32_INOVACE_D8_809 Svět v letech 1815 – 1848 (1) Doplňování textu, vysvětlování pojmů, chronologické zařazování pojmů 

VY_32_INOVACE_D8_810 Svět v letech 1815 – 1848 (2) Křížovka, významné události ve vybraných zemích – práce s pojmy 

VY_32_INOVACE_D8_811 Naše země 1815 – 1848, národní obrození (1) Významné osobnosti národního obrození – dvojice, základní pojmy 

VY_32_INOVACE_D8_812 Naše země 1815 – 1848, národní obrození (2) Poznej osobnost, odpověz na otázky, odpovědi ano-ne 

VY_32_INOVACE_D8_813 Revoluce 1848 (1) Doplňování tabulky, vysvětlování pojmů 

VY_32_INOVACE_D8_814 Revoluce 1848 (2) Doplňování textu, zařazování osobností daného období 
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VY_32_INOVACE_D8_815 Svět v letech 1848 – 1914 (1) Křížovka, vytváření správných dvojic – práce s pojmy a obrázky 

VY_32_INOVACE_D8_816 Svět v letech 1848 – 1914 (2) Vývoj v jednotlivých zemích – práce s mapami a obrázky, časová osa 

VY_32_INOVACE_D8_817 Naše země 1848 – 1914 (1) Zařazování událostí do období, vysvětlování pojmů, práce s obrázky (um. směry) 

VY_32_INOVACE_D8_818 Naše země 1848 – 1914 (2) Křížovka, odpovědi na otázky, práce s obrázky (určování uměleckých směrů) 

VY_32_INOVACE_D8_819 1. světová válka a vznik ČSR (1) Odpovědi na otázky k obrázkům, řazení událostí, vysvětlování pojmů 

VY_32_INOVACE_D8_820 1. světová válka a vznik ČSR (2) Chybná tvrzení, doplnění tabulky – rozdělení států, křížovka, významné osobnosti 
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