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Použité metody: výklad, přiřazování pojmů, procvičování výslovnosti
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Postup realizace: Žáci pracují dle instrukcí viz níže. Seznámí s terminologií a tu potom
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Příloha: pracovní list + řešení

Project - British history
Instructions, procedure
Organizing- group work – 3 or 4 students in a group
1. Names, events – diagram – 2 min
2. Quiz - Active Inspire - Active Vote – 20 min
3. Famous persons, years and periods – students write on a piece of paper some years,
they can remember from history lessons – 5 min
4. Basic vocabulary and pronunciation – present some examples, translate them into
English and add right pronunciation. – 10 min
5. Making a poster – 6 groups, instructions
Middle Ages
Tudors
Civil War and Revolution
Victorian Britain
Modern Britain – 1914 – 45
Modern Britain – 1945 - present
6. Presentations –
7. Matching - match the years to the periods at first, then to the most common and
famous events in the British history
8. Evaluation

British history
1. Write some periods, names or events you can remember from your History
lessons
2. Basic vocabulary and pronunciation

-

letopočet –

Bitva

století –

Válka

ve 13.století –

středověký

Alžběta Druhá –

Rytíř –

Karel Čtvrtý –

Meč –

Pravěk –

Kulomet –

Starověk –

Šlechta –

Středověk

Král –

Novověk –

Královna –

Druhá světová válka –

Říše –

Stoletá válka –

Království –

Doba kamenná -

Svatý –

Římané –

1066 –

Hrad

1901 –

Pevnost

2013 -

3. Historical periods or events. Take your notes here.
a. Middle Ages
- Characteristics
- Timeline - Events –
- Famous persons –

-

Culture-

Tudors
- Characteristics
- Timeline –
- Events
- Famous persons –
- Culture -

4. Historical periods or events. Match the years to the events or persons.

British history - řešení
1. Write some periods, names or events you can remember from your History
lessons
2. Basic vocabulary and pronunciation

-

letopočet – year, date

Bitva - battle

století – century

Válka - war

ve 13.století – in the 13th century

Středověký – middle-aged

Alžběta Druhá – Elisabeth II.

Rytíř – knight

Karel Čtvrtý – Charles IV.

Meč – sword

Pravěk – prehistory

Kulomet – machine gun

Starověk – ancient time

Šlechta – aristocracy

Středověk – middle ages

Král – king

Novověk – new age

Královna – queen

Druhá světová válka – WWII

Říše – empire

Stoletá válka – Hundred Years´ War

Království – kingdom

Doba kamenná - Stone Age

Svatý – saint

Římané – The Romans

1066 –

Hrad - Castle

1901 –

Pevnost - fortress

2013 -

3. Historical periods or events. Take your notes here.
a. Middle Ages
- Characteristics
- Timeline - Events –
- Famous persons –

-

Culture-

Tudors
- Characteristics
- Timeline –
- Events
- Famous persons –
- Culture -

4. Historical periods or events. Match the years to the events or persons.

50 London founded
597 St. Augustin
1066 Battle of Hastings
1215 Magna Charta
1453 End of 100 war
1485 Bosworth
1588 Spain defeated
1649 Republic
1689 The Bill of Rights
1720 the first PM
1815 Battle of Waterloo
1851 Great Exhibition
1940 Battle of Britain
1952 Elisabeth II.
1979 Margaret Thatcher

