
Dějepis 6.A 

25. 5. – 29. 5. 2020 

 

Krize a zánik republiky – učebnice str. 115 – 122, přečíst, opsat výpisky z prezentace, kterou posílám do 

e-mailů. 

Vyplnit test do 29. 5. 2020 (v e-mailech).  

 

18. 5. – 22. 5. 2020 

 

Ovládnutí západního Středomoří – učebnice str. 112 – 115, přečíst, vytisknout výpisky (máte v e-

mailech) a nalepit do sešitu. 

 

Vyplňte pracovní list (máte v e-mailech) a pošlete mi do 29. 5. Důležité!!! 

 

Možno zhlédnout: 

https://edu.ceskatelevize.cz/kartago-5e441f12d76ace2c451de16b Kartágo 

https://www.youtube.com/watch?v=dFrRBL5XB80 Hannibal 

 

4.5. – 7.5. 2020 – 15.5. 2020 

 

Tentokrát posílám práci na 14 dní. 

 

Doba královská - učebnice str. 108 – 109 

Raná římská republika – učebnice str. 109 – 111 

Přečíst, do sešitu opište výpisky z prezentace, kterou jste obdrželi do e-mailů. 

 

27. 4. – 30. 4. 2020 

 

Život v Římě – učebnice str. 104 – 108 přečíst, vytisknout výpisky (máte v e-mailech) a vlepit do sešitu. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/kartago-5e441f12d76ace2c451de16b
https://www.youtube.com/watch?v=dFrRBL5XB80


Prohlédněte si prezentaci, kterou posílám do e-mailů. 

 

Zajímavý odkaz – zhlédněte videa dle vlastního výběru   

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=starovek 

(doporučuji https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f) 

 

A zde si můžete opakovat: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2001-dejepis/10-6-rocnik?scroll=87 

 

Připomínám – do konce tohoto týdne očekávám Vaše referáty. 

 

 

  

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=starovek
https://edu.ceskatelevize.cz/rimane-u-nas-5e441f12d76ace2c451de15f
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2001-dejepis/10-6-rocnik?scroll=87


20. 4. – 24. 4. 2020 

 

Řím 

Přírodní podmínky, osídlení, zemědělství a obchod; Etruskové; Počátky Říma  - učebnice str. 101 – 104 

- přečíst  

Možno zhlédnout:  

Byl jednou jeden člověk, Římská říše https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA 

Legenda o založení Říma https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw 

 

Vypracovat referát do 30. 4. – více informací obdržíte ve vašich e-mailech 

- formát A4 (list papíru nebo raději čtvrtka) včetně obrázku 
- psaný ručně s nakresleným a vybarveným obrázkem 
- naskenovat (vyfotit) a poslat ho na e-mail karlova@zsliten.cz  

 

Témata: 

Eliášek D.  – Bydlení v antickém Římě 

Grundzi R. – Zánik říše západořímské 

Havránek M. – Hunové – Attila 

Koky Z. – Archimedes 

Krtek M. – Hannibal 

Kubát M. – Vojenství v antickém Římě 

Malán M. – Spartacus 

Pivoňka M. – Gladiátoři 

Toth M. – Architektura, Colosseum 

Živný O. – Etruskové 

Bertlová K. – Kleopatra 

Jansová K. – Romulus a Remus 

Jelínková K. – Octavianus Augustus 

Kratochvílová E. – Otroci v antickém Římě 

Laslov Antonia – Stolování v antickém Římě 

Matějová Evelína – Křesťanství 

Nováková T. – Odívání a úprava vlasů 

Prűglová A. – G. I. Caesar 

Zajíčková M. A. – Náboženství v antickém Římě 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA
https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw


14. 4. – 17. 4. 2020 

 

Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku – učebnice str. 96 – 100,  

napsat výpisky, do e-mailů Vám pošlu prezentaci, z které si je opíšete. Výpisky si po návratu do školy 

samozřejmě zkontroluji!!! 

 

Možno zhlédnout: Byl jednou jeden vynálezce https://www.youtube.com/watch?v=WCpas8x5uZE 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. 4. – 8. 4. 2020 

 

Perikles, Peloponéská válka, Nadvláda Makedonie str. 93 – 96 - přečíst 

 

Možno zhlédnout: Alexandr Veliký https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU 

 

                                                               Přeji Vám příjemné prožití Velikonoc Daša Karlová_____________ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WCpas8x5uZE
https://www.youtube.com/watch?v=9iXZB2hFvjU


30. 3. – 3. 4. 2020 

 

Řecko-perské války str. 90 – 92 – přečíst 

Vypracovat pracovní list (máte v e-mailech) a poslat mi ho do 3. 4. 2020 na karlova@zsliten.cz. Budu 

známkovat. 

1. Jaké byly příčiny řecko-perských válek? 

 

2. Bitva u Marathonu. a) Kdy k této bitvě došlo? 

                                     b) Kdo vedl perské vojsko? 

                                     c) Kdo vedl Atéňany? 

                                     d) Koho požádaly Atény o pomoc? Dostalo se jim pomoci? 

                                     e) Kdo v této bitvě zvítězil? 

                                     f) Co má s touto bitvou společného maratonský běh? Jak je dlouhý? 

                                      

       3.   Bitva u Thermopyl. a) Kdy k této bitvě došlo? 

                                                 b) Kdo vedl perské vojsko? 

                                                 c) Který spartský král se v této bitvě proslavil? 

                                                 d) Jak bitva probíhala? Kdo zvítězil? 

        

4. Kdo zvítězil v následujících bitvách?  

                                                          V průlivu mezi Atikou a ostrovem Salamínou:  

                                                          U Plataj: 

                                                          U mysu Mykalé: 

 

5. Kdy byl mezi Řeky a Peršany uzavřen mír? Za jakých podmínek? 

 

Možno zhlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI  

 

Týden od 23. 3. – 27. 3. 2020 

Archaické období (8. - 6. stol. př. n. l.) str. 85 – 89 – přečíst 

Možno zhlédnout: https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-clovek-periklova-doba/ 

________________________________________________________________________________ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI
https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-clovek-periklova-doba/


Týden od 16. 3. – 20. 3. 2020 

 

Homérské období str. 83 – 84 – přečíst. 

Možno zhlédnout:  

Válka pro krásnou Helenu - Řecká Mytologie | Loremasters 

https://www.youtube.com/watch?v=QBE2dvEqk3w 

Odysseus https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI 

______________________________________________________________________________ 

 

do pátku 13. 3. 2020 

 

Život v Řecku, Mykénské Řecko - učebnice str. 78 – 82 - přečíst 

https://www.youtube.com/watch?v=QBE2dvEqk3w
https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI

