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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 Dějiny 20. století 

Číslo sady 44 (861 – 880) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_D9_861 - 880 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_D9_861 Svět mezi světovými válkami (1) Práce s textem - oprava chybných údajů, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_862 Svět mezi světovými válkami (2) Vytváření správných dvojic, vysvětlování pojmů 

VY_32_INOVACE_D9_863 ČSR mezi světovými válkami (1) Křížovka, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_864 ČSR mezi světovými válkami (2) Práce s textem – oprava chybných údajů, práce s pojmy, chronologie událostí 

VY_32_INOVACE_D9_865 Evropa v letech 1939 – 1943(1) Časová osa, rozdělení států v 1. fázi války 

VY_32_INOVACE_D9_866 Evropa v letech 1939 – 1943(2) Doplňování textu, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_867 Evropa v letech 1943 – 45, mimoevropský vývoj 
(1) 

Práce s dokumentem, odpovědi na otázky, chronologie událostí 

VY_32_INOVACE_D9_868 Evropa v letech 1943 – 45, mimoevropský vývoj 
(2) 

Práce s dokumentem, odpovědi na otázky, mimoevropská bojiště a armády 

VY_32_INOVACE_D9_869 Československý zahraniční odboj a osvobození 
našeho území (1) 

Křížovka naopak – žáci podle odpovědí formulují zadání, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_870 Československý zahraniční odboj a osvobození 
ČSR (2) 

Vytváření správných dvojic, práce s mapou a pojmy 

VY_32_INOVACE_D9_871 2. světová válka Práce s pojmy, zařazování letopočtů, událostí a významných osobností 

VY_32_INOVACE_D9_872 Poválečný vývoj ve světě do roku 1953 (1) Poznej osobnost, vyber správnou odpověď, rozdělení států v daném období 

VY_32_INOVACE_D9_873 Poválečný vývoj ve světě do roku 1953 (2) Poznej osobnost, vyber správnou osobnost, rozdělení událostí v daném období 
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VY_32_INOVACE_D9_874 ČSR v letech 1945 až 1967 (1) Doplňování textu, opakování významných osobností, chronologické zařazení 

VY_32_INOVACE_D9_875 ČSR v letech 1945 až 1967 (2) Časová osa, odpovědi na otázky s tajenkou 

VY_32_INOVACE_D9_876 Svět v letech 1953 až 1991 (1) Práce s pojmy – vytváření správných dvojic, významné události - výběr 

VY_32_INOVACE_D9_877 Svět v letech 1953 – 1991 (2) Osmisměrka, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_878 Naše země v letech 1968 – 1993 (1) Křížovka, odpovědi na otázky 

VY_32_INOVACE_D9_879 Naše země v letech 1968 až 1993 (2) Práce s textem – oprava chybných údajů, poznej správnou odpověď 

VY_32_INOVACE_D9_880 Vývoj po 2. světové válce    Kvíz, práce s mapou, pojmy, časovými údaji, zařazování významných osobností 
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