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Obsahové 

   

Cíle Identifikovat postavy římských dějin. 

Charakterizovat dobu vlády G. J. Caesara. 

Porovnat juliánský kalendář s kalendářem 
gregoriánským a vyhledat rozdíly. 

Výstupy Žák určí osobnosti na obrázku. 

Žák vlastními slovy popíše nástup Caesara na 
trůn a dobu jeho vlády. 

Žák porovná kalendáře – juliánský a 
gregoriánský. 

Žák vyhledá v dostupné literatuře potřebné 
informace. 

Žák prezentuje zjištěné informace. 

Předchozí znalost z 
obsahu předmětu 

Vznik 1. triumvirátu. 

Jazykové     Cíle Seřadit cizojazyčný text chronologicky. 

Vyhledat v textu slovní zásobu, která byla 
předučena v úvodu. 

Porovnat ústně informace se spolužákem. 

Zopakovat a upevnit čtení dat a letopočtů. 

Procvičit názvy cizích zemí, zapsat anglicky 
do mapy vybrané země, kam se Caesar 
dostal. 

Výstupy Žák v jednoduchých větách zprostředkuje 
informace o Caesarovi. 

Žák zakreslí do mapy informace v angličtině. 

Klíčová slovní zásoba Leader, enemy, master, expedition, serve, 
join, army, appoint, civil, war, victory 
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Rozvíjení jazykové 
struktury 

Using past simple 

Reading dates, large numbers 

Scaffolding Obrázky, slovní zásoba na viditelném místě, 
mapa, anglický, český text 

Organizační 
formy 

frontální / práce ve dvojici / práce ve skupině  

Kognitivní 
rozvoj  

Zapojení myšlenkových 
procesů 

Zapamatovat – identifikovat osobnosti (1. h, 
aktivita 1), reprodukovat slovní zásobu (1. h, 
aktivita 2), identifikovat informace z 1. 
hodiny (2. h, aktivita 1), rozpoznávat 
informace z textu (2. h, aktivita 2) 

Porozumět – přeložit novou slovní zásobu 
(1. h, aktivita 2), sumarizovat informace 
(1. h, aktivita 3, 4, 2. h, aktivita 4), vyvodit 
závěry (1. h, aktivita 5) 

Aplikovat – aplikovat dosavadní informace 
do slepé mapy (1. h, aktivita 4) 

Zapojení vyšších 
myšlenkových procesů 

Analyzovat – rozlišit, uspořádat dané 
informace (1. h, aktivita 3), najít rozdíly 
pomocí Vennova diagramu (2. h, aktivita 3) 

Hodnotit – posoudit svoji práci (konec 
hodiny) 

Kulturní 
rozdíly 

 - 

MV a PT  - 

Pomůcky Flipchart; papírové listy sloužící jako worksheets, atlas, internet 
(interaktivní tabule)  

 


