
1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 

☺ Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie  

 

� Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? 

  

 

 

 

� PROČ SE UČÍME DĚJEPIS 
• historie je věda, která zkoumá a popisuje dějiny lidstva 

• dějepis nás seznamuje s tím, co historie vybádala 
Období lidské společnosti 

• lidské dějiny dělíme podle doby, ve které probíhaly na pravěk, starověk, středověk, novověk a 
dobu moderní 

Historické prameny 

• dějiny poznáváme na základě historických pramenů: písemných (např. listiny a kroniky)    a 
hmotných (kosti, šperky, mince…) 

• písemné prameny jsou uloženy v archivu, hmotné prameny jsou uloženy v muzeu 
Pomocné vědy historické 

• zkoumat a popisovat historické prameny nám pomáhají tzv. pomocné vědy historické  

• nejdůležitější pomocnou vědou je archeologie* 

• při určování hmotných nálezů pomáhají i další vědy např. antropologie* a geologie*  

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

*archeologie -  

 
* antropologie -  

* geologie -  

 

� Přines si do vyučování nějaký zajímavý historický předmět a pokus se o něm něco zjistit 

 

určení nálezu: 
 
stáří:  
 
muzeum/archiv:  

určení nálezu: 
 
stáří:  
muzeum/archiv:  

určení nálezu: 
 
 
stáří:  
 
 
 
muzeum/archiv:  

určení nálezu: 
 
stáří:  
muzeum/archiv:  



 

2 MĚŘENÍ ČASU A ČASOVÁ OSA 

☺ 
Pokus se zjistit, co všechno kromě přírody, mohlo lidem sloužit k určování času 

v minulosti 

 

� Narýsuj časovou osu a zanes do ní: rok 0. př. n. l., n. l., 2011, počátek a konec 11.st 

 

Doplň:  

• jeden rok odpovídá přírodnímu cyklu: _______________________________. 

• jeden měsíc odpovídá přírodnímu cyklu:_____________________________. 

• jeden den odpovídá přírodnímu cyklu:_______________________________. 

• rok 776 př. n. l. byl ve století: ___________, rok 1415 byl ve století: _____. 

• 21. století začíná rokem__________ a končí rokem ___________________. 

• v 12. st. př. n. l. byl např. rok __________, v 10. st. byl např. rok________. 

� MĚŘENÍ ČASU A ČASOVÁ OSA 
 Datování v dějepise 

• pro měření času používá lidstvo od nepaměti přírodní cykly (rok, roční období,měsíc, den, hodina..) 

• pro počítání dnů v roce byl zaveden kalendář. 

• orientovat se v dějinách nám pomáhá tzv. časová osa – přímka spojující minulost s přítomností 

• důležitým mezníkem na časové ose je rok 0, kdy se narodil Ježíš Kristus – proto používáme tzv. 
křesťanský letopočet (např. rok 2006 = 2006 let od narození Ježíše). Všechny události, které se 
odehrály před narozením Ježíše označujeme př. n. l. (před naším letopočtem). Všechny události, 
které se odehrály po narození Ježíše označujeme n. l. (našeho letopočtu). 

• základním údajem pro měření času v dějinách je 1 rok. Pro označování delších časových úseků se 
používá 1 století - 100 let (např. 20. století = rok 1901 – 2000). 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Připrav se na další hodinu na test  z převádění století na letopočty a naopak 



 

3 STVOŘENÍ ZEMĚ A VZNIK ČLOVĚKA 

☺ Seznam se lépe s náboženskou teorií vzniku Země a člověka díky filmu „Stvoření světa“ 

 

� Zapiš si výsledky skupinové práce o stvoření Země a vzniku člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� STVOŘENÍ ZEMĚ A VZNIK ČLOVĚKA 
Geologická období 

• geologové rozdělili život Země na 5 základních geologických období: prahory, prvohory, druhohory, 
třetihory, čtvrtohory 

Vznik života 

• život se zrodil v oceánech (bakterie a sinice) 

• v období prvohor dochází k rozmachu života v mořích a živočichové začínají postupně přecházet na 
souš 

• v druhohorách už byl život v moři i na pevnině - nejvíce se rozšířili plazi, z nichž nejznámější jsou 
veleještěři (dinosauři) 

• na konci druhohor se objevily kontinenty zhruba v dnešní podobě a objevili se první savci 

• v třetihorách došlo k rozvoji bezobratlých živočichů a obratlovců – velmi se rozšířili savci 

• hlavní vývoj člověka probíhal ve čtvrtohorách. První příslušníci rodu Homo*se objevili asi před 2,5 
miliony let 

� 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

*Homo -   

 
 

 

 

� Vytvoř pro své spolužáky opakovací křížovku z pojmů z prvních tří pracovních listů 



 

4 VÝVOJ ČLOVĚKA 

☺ Máš  doma nějakou knihu o pravěku?  Udělej si o ní referát  a přines ji do školy 

 

� Doplň chybějící výrazy do textu: 

Nejstarší druh člověka byl latinsky pojmenován (H) ______   (h)_______________ , česky _______ __  
 
______________ . Vědci nazvali jeho jednoduché nástroje (s)_________________ . Pokročilejší druh  
 
člověka dostal jméno (H)_____________(e)_______________ , česky___________________________ .  
 
Nalezené kosti dokazují, že žil asi před (doplň z časové osy) _____________________ lety. Všestranně  
 
použitelným nástrojem i zbraní doby kamenné byl (p)______________ (k)__________. V období pravěku  
 
se  střídaly doby ledové a __________________ . Lidé byli nuceni stavět si přístřeší z _____ ________ a  
 
___________ nebo hledali úkryty pod (s)_______________  ___________ a v (j)________________ . Nový   
 
druh člověka byl nazván (H)____________________(s)_________________ , česky  _______________ .  
 
Před (doplň z časové osy) _______tisíci_____ lety se objevil   (H)______________ (s)________________  
 
(s)________________ , česky (č)____________________ (d)_____________ (t)_____________________ . 

� VÝVOJ ČLOVĚKA 
• Dělení pravěku: pravěk dělíme podle charakteristických znaků do několika etap: 

1) starší doba kamenná (PALEOLIT) – období vzniku člověka 

2) střední doba kamenná (MEZOLIT) -  konec poslední doby ledové 

3) mladší doba kamenná (NEOLIT) – etapa vzniku zemědělství 

4) pozdní doba kamenná (ENEOLIT) -   

5) doba bronzová -  převažuje používání bronzu 

6) doba železná  - používání železa 

 � 
1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme?  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Připrav se na test z pracovních listů 1 - 3  



Český název     

Latinský název     

Časové vymezení     

Místo (kontinent)     

Nástroje, které si 
vyráběl nebo 
kterými lovil 

    

Co lovil nebo čím se 
živil 

    

Úkryty a obydlí     

Tlupy     

Řeč     

Využívání ohně     

 


