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Anotace: 

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy ke 

zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke zvýšení 

motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování by měla 

rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co největší 

množství smyslů. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

historického tématu V dobách Přemyslovských knížat. Atraktivním 

způsobem představuje žákům dějiny jako časový sled událostí, učí je 

pracovat s časovými údaji a využívat zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi minulostí a současností. Zároveň poukazuje na proměny 

způsobu života našich předků a motivuje je k zamyšlení se nad naším 

současným způsobem života.  
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Její výhodou je mimo jiné variabilní použití ve výuce, neboť ji je 

možné modifikovat a využít k samostatné, či skupinové práci. 

Plněné výstupy: 

Žák se seznamuje s hlavními reáliemi minulosti naší vlasti; učí se 

pracovat s časovými údaji a využívá zjištěné údaje k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy; porovnává na vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků v minulosti nejen na našem území.  

Klíčová slova: 

Anežka Přemyslovna, těžba drahých kovů, hornická města, postavení 

českého krále v Evropě, německá říše, rakouské země, Přemysl Otakar 

II., bitva na Moravském poli, Poslední Přemyslovci, česká šlechta, 

Václav II., Václav III., vymření po meči. 
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