
 Dějepis 6.B  

Od 25. 5. do 29. 5. 2020 

téma:  Řím za principátu 

1. vypracuj pracovní list č. 6 (otázky vypracuj do sešitu nebo vytiskni a pošli mi na služební e-mail) 

2.  přečti si v uč. str. 125 – 126 (přečíst kapitolu: Adoptivní císaři-  krize Říma za Severovců) 

3. poslechnout si odkaz od  7:30  až do konce 

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

 (Řím 4/5: Krize, Augustus a další císaři/ Videovýpisky z dějepisu 

Povinné!!! Někteří už mi poslali referáty a nemusí už vypracovávat další. Ostatní si vyberou jedno téma/ 

jednu osobnost a pošlou mi referát do 29.5. Vyber si a vypracuj jeden z následujících referátů: na A 4+ 1 

obrázek, téma: Hannibal (význam, války, zajímavost/výjimečnost), Archimédes (význam -jeho fyzikální 

zákony, okolnosti jeho smrti apod.), Spartakus (význam, zajímavost/výjimečnost), Caesar (význam, války, 

zajímavost/výjimečnost), císař Augustus, císař Nero, Kleopatra, císař Vespasianus. Další témata: 

Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius. 

Pozn: nejdříve hledej informace v učebnici     

     

Pracovní list č. 6, téma: Řím za principátu 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu, samostatná kontrola podle uč. str. 122 - 125 

1. Vysvětli pojem „principát“. (3 info)   

 

2. Kdy vládl Augustus + význam jeho vlády (3 info) 

 

3. Vysvětli pojem „Pax Romana“. 

 

4. Napiš jméno panovníka, který vládl po Augustovi. 

 

5. Vyjmenuj Tiberiovi nástupce (3). 

 

6. Kdo byl z těchto tří císařů nejkrutější?  

 

7. Kdo vládl po Neronovi? 

 

8. Jak se jmenoval nový způsob obhospodařování půdy? Vysvětli. 

 

 

 

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


Od 18. 5. do 22. 5. 2020 

 

téma:  Řím za principátu 

1. vypracuj pracovní list č. 5 (otázky vypracuj do sešitu nebo vytiskni a pošli mi na služební e-mail) 

2.  přečti si v uč. str. 122 – 125 (přečíst kapitolu: Augustova samovláda až kolonát) 

3. poslechnout si odkaz od začátku do  7: 30   

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

(Řím 4/5: Krize, Augustus a další císaři/ Videovýpisky z dějepisu 

Povinné!!! Někteří už mi poslali referáty a nemusí už vypracovávat další. Ostatní si vyberou jedno téma/ 

jednu osobnost a pošlou mi referát do 29.5. Vyber si a vypracuj jeden z následujících referátů: na A 4+ 1 

obrázek, téma: Hannibal (význam, války, zajímavost/výjimečnost), Archimédes (význam -jeho fyzikální 

zákony, okolnosti jeho smrti apod.), Spartakus (význam, zajímavost/výjimečnost), Caesar (význam, války, 

zajímavost/výjimečnost), císař Augustus, císař Nero, Kleopatra, císař Vespasianus. Příští pondělí doplním 

o další témata. 

Pozn: nejdříve hledej informace v učebnici         

 

 

 Pracovní list č. 5, téma: Druhý triumvirát 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu, samostatná kontrola podle uč. str.121- 122 

 

1. Vysvětli, co znamená slovo „triumvirát“. 

2. Kdo tvořil „Druhý triumvirát“ + jaké úřady spravovali 

3. Kdy a kde porazili triumvirové Caesarovy vrahy? 

4. S kým se Marcus Antonius sblížil? 

5. Kdo se postavi proti Marcu Antoniovi? 

6. Kdy a kde byl M. Antonius poražen? 

7. Egypt se po porážce stal provincií jaké říše? 

8. Kdo se stal po porážce Egypta vládcem Říma? 

 

 

 

Od 11. 5. do 15. 5. 2020 

 

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


téma:  Krize a zánik republiky  

1. vypracuj pracovní list č. 4 (otázky vypracuj do sešitu nebo vytiskni a pošli mi na služební e-mail) 

2.  přečti si v uč. str. 121 – 122 (pouze přečíst kapitolu: Druhý Triumvirát) 

3. poslechnout si odkaz pouze od 8: 10 až do konce  

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns  

(Řím 3/5: Krize, Caesar, triumvirát| Videovýpisky z dějepisu) 

Dobrovolný úkol za jedničku! Vyber si a vypracuj jeden z následujících referátů: na A 4+ 1 obrázek, 

téma: Hannibal (význam, války, zajímavost/výjimečnost), Archimédes (význam -jeho fyzikální zákony, 

okolnosti jeho smrti apod.), Spartakus (význam, zajímavost/výjimečnost), Caesar (význam, války, 

zajímavost/výjimečnost) 

Pozn: nejdříve hledej informace v učebnici         

 

 Pracovní list č. 4, téma: Gaius Iulius Caesar 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu, samostatná kontrola podle uč. str.118- 121 

 

1. Co víš o Caesarovi? (4 info) 

2. Vysvětli pojem „První triumvirát“ (kdo ho tvořil+ jaké územní jednotlivé osoby spravovali) 

3. Proč Caesar opustil galskou provincii a vyrazil k Římu? 

4. Kdo pronesl proslulou větu ´´Alea acta est“ +vysvětli, co tento výrok znamená 

5. Význam Caesarovy vlády (co založil nebo zavedl), alespoň 4 info 

6. Co víš o Juliánském kalendáři? (4 info) 

7. Kdy, kde a za jakých okolností byl Caesar zavražděn? 

8. Kdo byl v čele spiklenců proti Caesarovi a jaký byl jejich cíl? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns


Od 4. 5. do 7. 5. 2020 

 

téma:  Krize a zánik republiky  

1. vypracuj pracovní list č. 3 (otázky vypracuj do sešitu a pošli mi na služební e-mail) 

2.  přečti si v uč. str. 118 – 121 (pouze přečíst kapitoly: G.J. Caesar- Zavraždění Caesara) 

3. poslechnout si odkaz jen od 5: 20 až do 8:10 (pokračování příště ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns  

(Řím 3/5: Krize, Caesar, triumvirát| Videovýpisky z dějepisu) 

 

Pracovní list č. 3, téma: Důsledky punských válek 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu, samostatná kontrola podle uč. str.115- 118 

1. Jak dobyvačné války (punské války) ovlivnily život drobných rolníků? 

2. Vysvětli pojem „latifundie“ + kdo je skupoval? 

3. V čem spočíval zákon bratří Gracchů z l. 133-121? Kdy byla první punská válka? Jaké provincie Řím 

získal? 

4. Vysvětli, kdo to byli populáři a kdo optimáti. 

5. Kdo to byl Sulla. (3 info) 

6. Spartakovo povstání. (3 info) 

7. Kdo to byl Pompeius? (1 info) 

8. Koho porazil Pompeius? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns


Od 27. 4. do 1. 5. 2020 

 

téma:  Krize a zánik republiky  

1. vypracuj pracovní list č. 2 (otázky vypracuj do sešitu a pošli mi na služební e-mail) 

2.  přečti si v uč. str. 115 – 118 ( Důsledky válek- Situace v Římě) 

3. poslechnout si odkaz jen do 5: 20 (pokračování příště ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns  

(Řím 3/5: Krize, Caesar, triumvirát| Videovýpisky z dějepisu) 

 

 

Pracovní list č. 2, téma: Punské války a její výsledky 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu do sešitu a pošli mi na služební e-mail, samostatná kontrola podle 

uč. str.112- 115 

 

1. Kdo byl jediným soupeřem Říma po poražení Etrusků? 

2. Kde leželo Kartágo + co o něm víš? (3 info) 

3. Kdy byla první punská válka? Jaké provincie Řím získal? 

4. Kdy byla druhá punská válka? + její výsledky 

5. Hannibal zvítězil ve dvou bitvách, které to byly? 

6. Které město Hannibal téměř dobyl? 

7. Kdy byla třetí punská válka a jaký byl její výsledek? 

8. Řím musel dobýt poslední řecké město, aby se stal světovou velmocí. Které to bylo? 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns


Od 20. 4. do 24. 4. 2020 

 

 

téma: Ovládnutí Západního Středomoří  

1. vypracuj pracovní list č.1 (vytiskni si nebo otázky vypracuj do sešitu) 

2.  přečti si v uč. str. 112 – 115 (Kartágo- Dobytí Makedonie a Řecka) 

3. zápis do sešitu: Punské války (vypiš kdy + výsledek) 

 poslechnout si odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY   

(Řím 2/5: Punské války| Videovýpisky z dějepisu) 

 

Dějepis 6. třída 

Pracovní list č.1, téma: Etruskové – Raná římská republika 

Úkol: Vypracuj otázky k pracovnímu listu 

 

1. Jaký národ žil v Itálii v 10. - 9. století PNL? ………………………………………………………….. 

2. Kdy byl podle pověsti založen Řím? ………………………………………… 

3. V jakém období byla v Římě doba královská? ………………………………………………. 

4. Na jaké dvě třídy se dělilo obyvatelstvo v Římě? ………………………………………………………………. 

5. Co znamená slovo „res publica“? ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Kdy trvala v Římě republika? ……………………………………………………………… 

7. Kdo stál v čele republiky? …………………………………………………………………………………………………. 

8. Jaký byl výsledek boje plebejů s patricii? …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

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


Od 14. 4. do 17. 4. 2020 

 

téma: Řím - Doba Královská, Raná římská republika 

 uč. str. 108 - 111, pouze přečíst tyto kapitoly v učebnici + poslechnout si odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc  

(Řím 1/5: Etruskové a počátky Říma | Videovýpisky z dějepisu) 

OTESTUJTE SE V KVÍZU:  https://forms.gle/fEn7mabPF1NVK6ot7  

ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY:  https://tiny.cards/decks/GdwQb2q2/etr... 

 

Od 6. 4. do 8. 4. 2020 

 

téma: Počátky Říma, uč.s.103- přečíst pověst o založení Říma, zápis těchto kapitol do sešitu: 
s.104- vznik Říma, s.107- Vzdělávání, s. 107- Vojenství 

odkaz: www.youtube.com/- Jak vznikl Řím?Legenda o založení Říma (4:20) 

 

Držím palce, ať se vám všem práce daří! 🙂 

 

od 30. 3. do 3. 4. 2020 

téma: Řecko-perské války, uč.s. 90-92, přečíst + vypsat pouze nejvýznamnější bitvy do sešitu 
(bitva u Marathonu, bitva u Thermopyl, b.u ostrova Salamína, b. u Platají) 

odkaz: www.youtube.com/Řecko 3/5,Persie a řecko-perské války/videovýpisky -pouze si 
poslechni, odkaz: www.youtube.com /300:Bitva u Thermopyl-pouze si poslechni 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=45dvlDA_Kyc&redir_token=OV9vI5UCC0Z-yUN8mmlH6yJN4Zl8MTU4Njg5MTY1M0AxNTg2ODA1MjUz&q=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FfEn7mabPF1NVK6ot7
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftiny.cards%2Fdecks%2FGdwQb2q2%2Fetruskove-a-pocatky-rima-letopocty&event=video_description&redir_token=Yz9LUnZVpPAenVeF0xtxAf92vhl8MTU4Njg5NDM0MUAxNTg2ODA3OTQx&v=45dvlDA_Kyc
http://www.youtube.com/Řecko
http://www.youtube.com/Řecko
http://www.youtube.com/


od 23. 3. – 27. 3. 2020 

 

 1. uč. s. 85-88- stručné výpisky, Spartánská výchova-ústně 

2. procvičování učiva: vypracovat do sešitu otázky z uč.s.87 (ot.č.1,2,4,5,8) 

 

pokračování: https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA- Řecko 1/5 Minójská Kréta, od 
8:12 archaické období, pouze poslech 

 

Úkoly vypracované v pracovních sešitech a ve školních sešitech si nechte podepisovat od rodičů. 
Úkoly dělejte průběžně, ať se vám to nenakupí. 
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi na školní mail: sindelova@zsliten.cz 

Věřím, že společně to zvládneme. 🙂 
Šárka Šindelová 
 

Za každý splněný týden, můžete dostat 🙂, pozn: 5x 🙂  = 1 
 

 

od 16. 3. do 20. 3. 2020 

1. procvičování učiva: vypracovat do sešitu otázky z uč.s.82 (ot.č.1,2,3,6,7,8,11) 
2. nová látka: uč.s.83-84- přečíst+ udělat zápis do sešitu 
3. uč.s.76- zopakovat pověst O Europě,.... 
odkaz: youtube.com/Řecko 1/5 Minójská Kréta - pouze si poslechnout, po archaické  Řecko 

 

 

do pátku 13. 3. 2020 

 

Učebnice strana 75 - 82 

Vypracovat výpisky do sešitu + naučit 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA

