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Označení materiálu VY_32_INOVACE_1301 
Název materiálu Hospodářská krize 

Cíl dle ŠVP 
Žák charakterizuje vliv ekonomiky na politický vývoj a objasní důsledky 
celosvětové hospodářské krize. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žák v pracovním listě doplní text, určí pravdivost či nepravdivost výroku, 
pozná osobnost, vysvětlí pojmy, seznámí se s úryvkem z literárního díla. 
Pracovní list slouží k procvičování učiva s tématikou celosvětové hospodářské 
krize. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1302 
Název materiálu Nicholas Winton 
Cíl dle ŠVP Žák popíše válečné zločiny včetně holocaustu. 

Anotace  Pracovní list k filmu Síla lidskosti 

Metodický pokyn 

Žák si přečte text a doplní pravdivě chybějící údaje na základě dříve 
shlédnutého filmu Síla lidskosti. Pracovní list slouží k rozšiřujícímu 
porozumění učiva o holocaustu. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci pracovního listu. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1303 
Název materiálu Poslední roky demokracie v Československu 

Cíl dle ŠVP 
Žák uvede cíle válčících stran ve druhé světové válce a objasní, jak došlo 
k dočasné likvidaci ČSR. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žák v pracovním listě doplní text, určí pravdivost či nepravdivost výroku, 
vysvětlí pojmy. Pracovní list je určen k procvičování učiva o meziválečném 
období. 



 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1304 
Název materiálu Druhá světová válka 

Cíl dle ŠVP 
Žák uvede cíle válčících stran, charakter 2. světové války a určí zbraně 
použité za 2. světové války. 

Anotace  Přehledový test 

Metodický pokyn 
Žák zakroužkuje v otázce vždy jednu správnou odpověď. Test slouží 
k souhrnnému opakování učiva o 2. světové válce. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1305 
Název materiálu Československo 1945-1947 
Cíl dle ŠVP Žák popíše situaci v Československu po 2. světové válce. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 
Žák doplní text, určí pravdivost tvrzení, zařadí politické strany do období. 
Pracovní list je určen k procvičování učiva o Československu po 2. sv. válce. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_1306 
Název materiálu Věda a kultura meziválečného období 

Cíl dle ŠVP 
Žák vysvětlí přínos a význam vědeckých a technických objevů 20. století, 
charakterizuje významné směry v umění 20. století. 

Anotace  Prezentace v power pointu 

Metodický pokyn 

Žák reaguje na otázky. Prezentace slouží ke konkrétnímu seznámení se s 
vědeckotechnickými objevy a kulturním přínosem meziválečné doby na 
příkladech známých osobností a dále k procvičování příkladů děl z oblasti 
vědy a umění. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1307 
Název materiálu Československo ve 2. polovině 20. století a studená válka 
Cíl dle ŠVP Žák vysvětlí pojem studená válka, popíše projevy a důsledky studené války. 

Anotace  Křížovka 

Metodický pokyn 
Žák vyluští křížovku a vysvětlí tajenku.  Křížovka slouží k procvičování pojmů 
z období studené války. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1308 



 

Název materiálu 2. světová válka 

Cíl dle ŠVP 
Žák popíše válečné zločiny včetně holokaustu a určí dle obrázků  
osobnosti a události 2. světové války. 

Anotace  Prezentace v power pointu  

Metodický pokyn 

Žák poznává a určuje osobnosti nebo události 2. světové války na základě 
vybrané fotodokumentace uvedené v prezentaci. Prezentace je doplňkovým 
materiálem k učivu o holocaustu. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1309 
Název materiálu Svět ve válce 1939-1945 

Cíl dle ŠVP 
Žák charakterizuje průběh 2. světové války v Evropě i ve světě, uvede cíle 
válčících stran. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žák doplní text, určí pravdivost či nepravdivost výroku, vybere správnou 
odpověď, doplní ke světovým státníkům zemi jejich působnosti.  Pracovní list 
slouží k procvičování učiva s tématikou 2. světové války. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1310 
Název materiálu Svět 2. poloviny 20. století 
Cíl dle ŠVP Žák popíše projevy a důsledky studené války. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žák doplní text, napíše, kdo byli konkrétní lidé a čím se zabývali, objasní 
uvedené zkratky.  Pracovní list slouží k procvičování učiva a pojmů z období 
studené války. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_1311 
Název materiálu Nástup A. Hitlera k moci a cesta k Mnichovu 
Cíl dle ŠVP Žák charakterizuje nacismus a objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR. 

Anotace  Prezentace v power pointu 

Metodický pokyn 

Žák si pomocí otázek v prezentaci procvičuje poznatky o nástupu nacismu 
v Německu. Prezentace je zaměřena na shrnutí klíčových událostí, spojených 
s nástupem nacistické diktatury v Německu a její důsledky pro 
Československo v období před 2. sv. válkou. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1312 
Název materiálu Hospodářská krize ve 30. letech 20. století v USA 



 

Cíl dle ŠVP 
Žák charakterizuje vliv ekonomiky na politický vývoj a důsledky celosvětové 
hospodářské krize. 

Anotace  Prezentace v power pointu 

Metodický pokyn 
Žák si procvičuje si učivo pomocí otázek v prezentaci. Prezentace slouží ke 
shrnutí a procvičení učiva o celosvětové hospodářské krizi. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1313 
Název materiálu Versailleský systém 
Cíl dle ŠVP Prezentace v power pointu  

Anotace  Žák popíše uspořádání Evropy po 1. světové válce. 

Metodický pokyn Žák určí, co je zobrazeno na fotografii v souvislosti s textem v prezentaci. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1314 
Název materiálu Komunistická diktatura v Československu a její vývoj 

Cíl dle ŠVP 
Žák charakterizuje komunistický režim v Československu  
a jeho vývoj se změnami v komunistickém bloku.   

Anotace  Křížovka 

Metodický pokyn 
Žák vyluští doplňovačku s tajenkou a tajenku vysvětlí. Křížovka slouží 
k procvičování pojmů z období komunistické diktatury v Československu. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1315 
Název materiálu Československo 1918-1938 

Cíl dle ŠVP 

Žák charakterizuje významné směry v kultuře 20. století, vysvětlí přínos a 
význam vědeckých a technických objevů 20. století, uvědomuje si význam 
kulturních památek a nutnost jejich ochrany.  

Anotace  Test-kulturní přehled 

Metodický pokyn 
Žák zakroužkuje v otázce vždy jednu správnou odpověď. Test je určen 
k opakování učiva o vědě a kultuře 20. století v meziválečném období. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1316 
Název materiálu 2. světová válka (1939-1941) 

Cíl dle ŠVP 
Žák uvede cíle válčících stran ve 2. světové válce a popíše průběh v její 
počáteční fázi. 

Anotace  Prezentace v power pointu 



 

Metodický pokyn 
Žák si procvičuje a opakuje učivo pomocí otázek. Prezentace slouží 
k upevnění poznatků o 2. světové válce. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1317 
Název materiálu 2. světová válka (1941-1943) 

Cíl dle ŠVP 
Žák objasní totální charakter 2. světové války a popíše průběh v její hlavní 
fázi. 

Anotace  Prezentace v power pointu 

Metodický pokyn 
Žák si procvičuje a opakuje si učivo pomocí otázek. Prezentace slouží 
k upevnění poznatků o 2. sv. válce. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1318 
Název materiálu 2. světová válka (1944-1945) 
Cíl dle ŠVP Žák objasní průběh poslední fáze v 2. světové války a její výsledek. 

Anotace  Prezentace v power pointu 

Metodický pokyn 
Žák si procvičuje a opakuje učivo pomocí otázek. Prezentace slouží 
k upevnění poznatků o 2. sv. válce. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci prezentace. 

 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_1319 
Název materiálu Politické monstrprocesy v Československu – 50. léta 20. století 
Cíl dle ŠVP Žák charakterizuje komunistický režim v Československu a jeho projevy. 

Anotace  Pracovní listy 

Metodický pokyn 

Žák si prohlédne fotografii, přečte si životopis a určí osobnost. Pracovní listy 
slouží ke konkrétnímu seznámení se s osudy obětí komunistické diktatury 
v Československu. 

Použité zdroje Odkazy na použité zdroje a citace jsou uvedeny na konci pracovních listů. 

 
Označení materiálu VY_32_INOVACE_1320 
Název materiálu Počátek studené války 
Cíl dle ŠVP Žák popíše příčiny, projevy a důsledky studené války. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 
Žák doplní text a upraví ho tak, aby odpovídal pravdě, vysvětlí zkratky a určí 
pravdivost tvrzení. Pracovní list slouží k procvičování učiva o studené válce.  

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 


