
18. 11. DĚJEPIS  6.A,B 

A jsme tu znovu s dějepisem. Začneme krátkým pracovním listem, který vám jistě moc práce nedá. 

Zopakuješ si základy učiva o pravěku. Viz příloha na další stránce. Práci mi ofoť a pošli. 

 Pak se vrhneme na starověk. Úvod do starověku najdeš na stranách 43 až 46. Společně projdeme 

v on-line hodině a vy pak napíšete zápis do sešitu. 

 

 

STAROVĚK 

Předpoklady vzniku státu zemědělství 

    usedlý způsob života 

Vládnoucí vrstva - bojovníci, kněží, panovníci 

Nižší vrstva  - řemeslníci, obchodníci, zemědělci 

Otroci  

V místech vzniku zemědělství vznikaly i první státy: 

Vypiš tyto státy / Podle mapy str. 43 a textu str.44/ 

 

 

Aby stát mohl fungovat, musí od obyvatel vybírat daně.  

Aby stát měl přehled o vybíraných daních, muselo vzniknout písmo. 

- Obrázkové -egyptské hieroglyfy,… 

- Znakové - čínské,… 

- Slabičné 

- Hláskové -latinka, azbuka,… 

A na závěr si můžeš pustit na You tube krátký film o vzniku písma v Mezopotámii a zároveň stručné 

dějiny této oblasti, o které budeme hovořit příště. Kompas času24 Mezopotámie 2 avi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVĚK pracovní list 
 

1/ pravěk dělíme na období podle toho, z jakého materiálu si lidé dokázali vyrobit nástroje 

Doba ……………………………………………. 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

2/ seřaď vývojové etapy člověka od nejstaršího po nejmladšího  člověk vzpřímený

         člověk rozumný 

         člověk zručný 

         člověk dnešního typu 

 

3/Co je dokladem magie plodnosti pravěkých lidí? 

   A magie lovu? 

 

4/ Které zvíře si lidé ochočili jako první? / po skončení doby ledové/ 

 

5/ Napiš oblasti, kde vzniklo zemědělství. - 

      - 

      - 

      - 

 

6/ Největší a zároveň nejjednodušší vynález, který lidstvo tehdy učinilo, bylo kolo. Napiš, kde 

tento vynález se dal využít. 

 

7/Jak se nazývá první kov, který lidé zpracovávali a jaké měl nedostatky? 

 

8/ Bronz je slitina……………………… a ……………………………. 

 

9/Na našem území žili na konci pravěku Keltové, Germáni a Slované. Přiřaď k nim dané 

indicie. 

Keltové –  

 

 

Germáni – 

 

 

Slované – 

 

 

Pravlast v Dánsku a severním Německu, razili vlastní mince, bůh Perun, oppida, Bójové, 

Markomani a Kvádové, druidové, cyklické hospodářství 

 

 

 

          

 

 


