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Zopakuje si základní pojmy (minulost, dějiny, dějepis,
historie), druhy historických pramenů a způsob jejich
uchovávání. Prokáže orientaci na časové ose,
schopnost zařadit letopočet do správného století a
tisíciletí.
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Úvod do dějepisu
1. Spoj správně pojem s definicí:
DĚJEPIS

všechno, co se odehrálo do současnosti

DĚJINY

věda, která se zabývá dějinami

MINULOST

školní předmět, který se zabývá dějinami

HISTORIE

minulost lidstva

2. Kde můžeš získat informace o dějinách?

3. Historici zkoumají dějiny z historických pramenů. Rozlišujeme 3 druhy.
Doplň jejich názvy a napiš, kde se uchovávají.
Přiřaď správně obrázky k pramenům.
H………………………….
v …………………………….

O…………………………….
v ………………………………

P…………………………..
v …………………………..
v …………………………..

4. Od jaké události se počítají roky v křesťanském světě?

5. Jak značíme tuto událost na časové přímce?

6. Urči, do jakého století a tisíciletí patří tyto letopočty:
století

tisíciletí

44 př.n.l.
753 př.n.l.
623 n.l.
906 n.l.
1415
1945
2014

7. Na jakých 5 období dělíme dějiny? Vyznač je barevně na časovou přímku.

8. Vyznač na časovou přímku ↑, kam znázorníme události, které se staly
před naším letopočtem a kam ty, které v našem letopočtu.

9. Kdo je považován za zakladatele (otce) dějepisu?

Úvod do dějepisu ‐ ŘEŠENÍ
1. Spoj správně pojem s definicí:
DĚJEPIS

všechno, co se odehrálo do současnosti

DĚJINY

věda, která se zabývá dějinami

MINULOST

školní předmět, který se zabývá dějinami

HISTORIE

minulost lidstva

2. Kde můžeš získat informace o dějinách?
V učebnici dějepisu, v odborných knihách, encyklopediích, na internetu…

3. Historici zkoumají dějiny z historických pramenů. Rozlišujeme 3 druhy.
Doplň jejich názvy a napiš, kde se uchovávají.
Přiřaď správně obrázky k pramenům.
HMOTNÉ
v muzeích

OBRAZOVÉ
v galeriích

PÍSEMNÉ
v knihovnách
v archivech

4. Od jaké události se počítají roky v křesťanském světě?
od narození Ježíše Krista
5. Jak značíme tuto událost na časové přímce?
0
6. Urči, do jakého století a tisíciletí patří tyto letopočty:
století

tisíciletí

44 př.n.l.

1. st př.n.l.

1. tis.př.n.l.

753 př.n.l.

8. st.př.n.l.

1. tis.př.n.l.

623 n.l.

7. st.n.l.

1. tis.n.l.

906 n.l.

10. st.n.l.

1. tis.n.l.

1415

15. st.

2. tis.

1945

20. st.

2. tis.

2014

21. st.n

3. tis.

7. Na jakých 5 období dělíme dějiny? Vyznač je barevně na časovou přímku.

pravěk

starověk

středověk

novověk

moderní dějiny

0
př.n.l.

n.l.

8. Vyznač na časovou přímku ↑, kam znázorníme události, které se staly
před naším letopočtem a kam ty, které v našem letopočtu.

9. Kdo je považován za zakladatele (otce) dějepisu?
Hérodotos
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