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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Prezentace doplňuje učivo významných událostí nových českých dějin a 

zaměřuje se na období rozvoje kultury a umění počátku 19. stol – 

nový umělecký směr - romantismus. Prezentace se skládá z části 

výkladové, v závěru jsou zařazeny úkoly na procvičení. 
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Plněné výstupy: 

 

Žák poznává období počátku 19. stol. - nový směr romantismus, který 

ovlivnil literaturu, hudbu, sochařství a malířství.  Seznamuje se 

s významnými osobnostmi této doby, poznává jejich díla. Pracuje 

s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi 

ději a mezi jevy. Orientuje se na časové přímce.     
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