
projekt GML Brno Docens

Aj-2 Reálie anglicky mluvících zemí
Anotace k sadě 20 materiálů

Pořadí Označení materiálu Anotace
1. VY_32_INOVACE_Aj-2_01 Aktivita je určena jako úvod do studia britských reálií, opakuje znalosti studentů formou diskuse nad symboly Spojeného království.
2. VY_32_INOVACE_Aj-2_02 Zeměpis Velké Británie. Aktivity (hru pro dva týmy a slepou mapu) lze použít pro zopakování znalostí studentů v rámci tématu Geography

of Great Britain.
3. VY_32_INOVACE_Aj-2_03 British history I. Aktivita zkoumá znalosti studentů z britské historie a opakuje základní události a data v rámci tématu British History I. (from

the beginnings to 1603).
4. VY_32_INOVACE_Aj-2_04 Britská historie II. Aktivita zkoumá znalosti studentů z britské historie a opakuje základní události a data v rámci tématu British History II.

(from 1603 to the present).
5. VY_32_INOVACE_Aj-2_05 Aktivita zaměřená na znalosti politického systému Velké Británie v rámci tématu System of Government of Great Britain.
6. VY_32_INOVACE_Aj-2_06 Osobnosti britských dějin. Aktivita je zaměřena na zopakování událostí a osobností s nimi spojenými v rámci tématu History of Great Britain

I. a I
7. VY_32_INOVACE_Aj-2_07 London. Aktivity jsou zaměřeny na zopakování nejdůležitějších míst a staveb a událostí z historie Londýna v rámci tématu London.
8. VY_32_INOVACE_Aj-2_08 Schools in Great Britain. Aktivita (hra pro dva týmy nebo páry) procvičuje znalosti studentů v rámci tématu System of education in Great

Britain.
9. VY_32_INOVACE_Aj-2_09 National Parks in USA. Prezentace některých národních parků jihozápadu USA, vhodná pro téma Geography of the USA se zaměřením na

ochranu životního prostředí.
10. VY_32_INOVACE_Aj-2_10 Geography of the USA and Introduction to the American Studies. Aktivity jsou myšleny jako úvod do studia Spojených států amerických v

rámci tématu Geography of the USA.
11. VY_32_INOVACE_Aj-2_11 History of the USA I. Aktivita opakuje znalosti studentů týkajících se nejdůležitějších událostí amerických dějin v rámci tématu History of the

USA I.(from the beginnings to the end of the 19th century).
12. VY_32_INOVACE_Aj-2_12 Americká historie II. Aktivita zkoumá znalosti studentů z historie USA II.(20. a 21.století) v rámci tématu History of USA II.
13. VY_32_INOVACE_Aj-2_13 Political system of the USA. Aktivity doplňující a opakující znalosti studentů týkající se amerických politiků a systému vlády USA v rámci

tématu System of Government in the USA.
14. VY_32_INOVACE_Aj-2_14 Školský systém v USA. Texty a statistická data slouží k rozšíření základních znalostí o školství v USA, zároveň procvičuje kompetenci čtení

a porozumění textu v rámci tématu System of education in the USA.
15. VY_32_INOVACE_Aj-2_15 Kvíz o geografii, historii, politickém systému,  původním obyvatelstvu Kanady apod. v rámci tématu Canada.
16. VY_32_INOVACE_Aj-2_16 Australia. Aktivity jsou určeny jako úvod do studia Austrálie, pro zopakování znalostí a představ, které studenti o zemi mají, v rámci tématu

Australia.



17. VY_32_INOVACE_Aj-2_17 New Zealand.Hra pro dva nebo tři studenty procvičující některá fakta v rámci tématu New Zealand.
18. VY_32_INOVACE_Aj-2_18 Společenství národů v číslech. Text se základními údaji a daty sloužící k doplnění znalostí studentů v rámci tématu The Commonwealth of

Nations.
19. VY_32_INOVACE_Aj-2_19 Svátky a významné dny Velké Británie a USA. Aktivity procvičují znalosti studentů v rámci tématu Holidays in Great Britain and the USA.
20. VY_32_INOVACE_Aj-2_20 Reálie anglicky mluvících zemí. Aktivity,které souhrně zjišťují a procvičují znalosti studentů různých témat týkajících se anglicky mluvících

zemí.


