Aktivita CLIL – Dějepis III.
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Jméno vyučujícího: Petr Čermák
Název aktivity: První světová válka
Předmět: Dějepis
Ročník, třída: tercie
Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A2
Datum realizace: 18.6. 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, mapa
Časová náročnost: 1x20 min
Postup realizace: Žáci pracují dle instrukcí viz níže. Seznámí s terminologií a tu potom používají
prakticky při aktivitách ve skupině. V rámci práce s pracovním listem je trénován jejich receptivní
dovednost v podobě poslechového cvičení. Ve skupinách lze pak diskutovat k vybranému tématu.
Příloha: pracovní list + řešení

World War One
1. Explain the map and used expressions. Show them on the map, use examples of some
countries. Neutral Powers, Central Powers, Allied Powers

2. Where did the main conflicts take place in Europe? Write the names for the fronts.
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3. What types of warfare did both parties fight in? Write some examples and places.
Trench warfare
Air warfare
Tanks
At sea
War of atrition
Poison gas

4. What do these pictures stand for. Write correct words for them. Look up in the
dictionary.

World War One – Answer Key
1. Explain the map and used expressions. Show them on the map, use examples of
some countries. Neutral Powers, Central Powers, Allied Powers

2. Where did the main conflicts take place in Europe? Write the names for the fronts.
Western

Front

Eastern
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3. What types of warfare did both parties fight in? Write some examples and places.
Trench warfare
Air warfare
Tanks
At sea
War of atrition
Poison gas

4. What do these pictures stand for? Write correct words for them. Look up in the
dictionary.

grenade

flame-thrower

machine gun

rifle

fighter

tank

submarine

trench

