Aktivita CLIL – Dějepis III.
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Jméno vyučujícího: Libor Veselý
Název aktivity: Exkurze Praha – Židovské město
Předmět: Dějepis
Ročník, třída: 3.A
Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – B1
Datum realizace: 20.4. 2018
Forma realizace: skupinová práce
Stručný popis aktivity: žáci se seznámí s odbornou terminologií v cizím jazyce
Použité metody: výklad, přiřazování pojmů, procvičování výslovnosti
Použité pomůcky: dataprojektor, pracovní listy
Časová náročnost: 2x45 min + praktická exkurze na místě
Postup realizace: Žáci pracují dle instrukcí viz níže. Seznámí s terminologií a tu potom používají prakticky při
aktivitách přímo v terénu. Vhodné především pro exkurzi v Praze v Židovském městě, kde během výkladu, třeba i
v mateřském jazyce, doplňují odborné výrazy nebo hledají přímo na informačních panelech v terénu v anglické
jazyce.

Příloha: pracovní list + řešení

Excursion Prague
Worksheet with tasks and questions – Jewish Town
1. Where does the name Josefov come from and what is its meaning? When does the Jewish history in
Prague start?

2. Complete this table with correct names in these foreign languages!
English
German/French/Russian
Židovská čtvrť
Staronová synagoga
Radnice
Hřbitov
Španělská synagoga
Bohoslužba
Náhrobek
3. Where are these monuments located?

4. What is Tora? What rules can you find in it?
5. What are main Jewish festivals and feasts?
6. ______________ council decided that the Jews can work only for their Jewish community or devote their
time to banking services. They were granted for certain privileges by ____________________. The Jewish
persecution is called ________________. It was especially very strong after the Hussite Wars and during
the reign of __________________. On the other hand, Joseph II. granted the Jews certain freedoms after
the issue of _____________________________ .

7. What is the name of this building?

8. Write one name found in the Pinkas´ synagogue related to you hometown? Name, location, personal
data!

9. Why are little stones placed on Jewish graves?

10. Explain these words:
circumcision –
Jom Kippur –
clause –
mikveh –
kosher –
Maharal
11. Write some important Jewish persons in the area of Arts, Science, Philosophy, …- at least 3 names

12. In which towns was the strongest density of Jews? Draw into the map.

