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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Život ve středověku 1 -prezentace; 

PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Andrea Justová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 17. března 2014 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Vlastivěda 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Tematická oblast: České dějiny 1                                   

Sada: 35  

Číslo DUM v sadě: 11  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_35.11.JUS.VL.4 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_35.11.JUS.VL.4.ML 

Ověření materiálu ve výuce:  

Datum ověření ve výuce: 20. března 2014  

Ověřující učitel: Mgr. Andrea Justová 

Třída: IV. B 

 

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 Život ve středověku. 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: 

Středověk, středověká vesnice, středověké město, rolníci, poddaní,  

šlechta, páni, zemané, církev, poddanské dávky, robota, tvrze 
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