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Číslo VM Název Anotace 

 VY_32_INOVACE_Vl/01 Ze starých pověstí českých 
Seznámení s vyprávěním našich předků, historická a kulturní 
památka – kronikář Kosmas, dotvoření prezentace vlastními 
ilustracemi, obrázkový kvíz 

 VY_32_INOVACE_Vl/02 Vznik Velké Moravy První stát na našem území, vyhledávání panovníků Velké 
Moravy, ukázky řemesel, šperků, života i způsobu pohřbívání 

VY_32_INOVACE_Vl/03 Konstantin a Metoděj 
Získání povědomí o šíření křesťanství, o slovanském jazyce,  
seznámení s našimi předky - slovanský národ, překlad Bible, 
písmo hlaholice 

 VY_32_INOVACE_Vl/04 Velká Morava - PL Hravou formou si na PL ověříme znalosti z probraného učiva, 
doplníme si ponaučení 

 VY_32_INOVACE_Vl/05 Rozhovor se zavražděným králem Pomocí otázek a odpovědí je sestavena historická hádanka, která 
nám pomůže k rozluštění slavné osobnosti našich dějin 

 VY_32_INOVACE_Vl/06 Život ve středověkém městě 
Seznámení se středověkým městem, rozmístěním významných 
budov, obchodováním, kupeckými cestami, vzácným zbožím, 
vytvoření vlastního plakátu 



 VY_32_INOVACE_Vl/07 Pražský hrad 
Představení Hradu jako sídla českých panovníků od 9. st. – 21. 
st., doplnění obrázkovým kvízem, zdůraznění rozkvětu země za 
vlády Karla IV. 

 VY_32_INOVACE_Vl/08 Karel IV. Seznámení s osobností  Karla IV., s významem a odkazem pro 
dnešní generace, zpestřeno hudební ukázkou 

VY_32_INOVACE_Vl/09 Svatovítský poklad Chrám sv. Víta představen jako kulturní památka s královskými a 
církevními poklady, třpytící se nádherou 

VY_32_INOVACE_Vl/10 Husité 
Využití Husova odkazu, zakládání nových měst, hlavní osobnosti 
husitských válek, vyhledávání a pojmenování zemědělských 
nástrojů jako husitských zbraní 

VY_32_INOVACE_Vl/11 Podivný císař Rudolf II. Přiblížení života na císařském dvoře, vyjmenování pošetilých 
zálib, objevů, elixírů, sbírek a kuriozit 

VY_32_INOVACE_Vl/12 Pověst o Golemovi Převyprávění pověsti o RabbiLöwovi, o věrném sluhovy 
uplácaného z hlíny, o době vlády Rudolfa II. 

VY_32_INOVACE_Vl/13 J. A. Komenský Osobnost Učitele národů, jeho odkaz, knihy, změny ve školství, 
krásné učebnice a učební pomůcky 

VY_32_INOVACE_Vl/14 
 Jak se tiskly knihy Objasnění výhod knihtisku, naše nejznámější nakladatelství, tisk 

oblíbených historických kalendářů 

VY_32_INOVACE_Vl/15 Výroba knihy Seznámení s postupem při výrobě knihy, ukázka jednotlivých 
prací, ornamenty a zvláštnosti  

VY_32_INOVACE_Vl/16 První žena na českém trůně 
Křížovka s tajenkou prozradí otce naší panovnice, seznámí nás 
s reformami a změnami , připomene zavedení povinné školní 
docházky  

VY_32_1INOVACE_Vl/17 
 Venkovská škola Vzpomínkové fotografie a pohlednice přiblíží dobu Marie Terezie 

VY_32_INOVACE_Vl/18 Převratné objevy Prezentace se stala průvodcem dějinami technických vynálezů, 
spojovačkou pojmů a dokreslovačkou vynálezu 

VY_32_INOVACE_Vl/19 Sarajevský atentát Přehled a objasnění důvodů k válečnému konfliktu, dokreslení 
situace literární ukázkou J. Haška 

VY_32_INOVACE_Vl/20 Mládež za první republiky 
Nahlédnutí do doby našich praprababiček, využití volného času, 
aktivity a sportovní vyžití, seznámení s tehdejšími úspěšnými 
sportovci, porovnání výkonů s dnešními olympioniky 

 

 


