
Dějepis VI. třída 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení a 

příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

 

 

 

1. Přečíst učivo „Sparta – podmanění vyžaduje ostražitost“ a „Athény                 

a počátky demokracie“ na str. 92-95 

2. Zápis do sešitu: 

 



Sparta 

- městský stát v Řecku, který vznikl v 10. stol. př. n. l. 

- měla silné vojsko 

- vojenství byla přizpůsobena výchova: 

! Opsat v uč. na str. 93 z hnědé záložky vpravo nahoře text pod kulatým 

obrázkem (Spartští chlapci….60 let)  

- dívky byly vychovávány k tomu, aby byly zdravé a zdatné a mohly se stát 

matkami zdravých chlapců 

- v čele státu stáli dva králové 

Cizinci nemohli vstupovat na území Sparty, proto se nerozvíjel obchod. 

Izolovali se od ostatních států a to záporně ovlivnilo rozvoj řemesel, 

stavitelství i duchovní kultury. 

 

Athény 

- městský stát v Řecku, jehož název je odvozen od bohyně Athény 

- obyvatelé byli rozděleni do čtyř skupin a měli různá práva 

- v čele státu stálo devět archontů (vládců) z řad urozených 

- Akropolis = náboženské středisko Athén s chrámem bohyně Athény,       

pod ním byla čtvrt řemeslníků a obchodníků 

- rozvinuté zemědělství, řemesla i obchod 

- důraz byl kladen na vzdělávání a umění 

- škola byla jen pro chlapce, dívky se učily pečovat o domácnost 

 

internetová příprava a procvičení:  

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis 

http://www.testpark.cz/testy/dejepis 

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Kdo stál v čele Sparty? 

2. Od jména které bohyně je odvozen název města Athény? 

3. Kdo stál v čele Athén?                         

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis
http://www.testpark.cz/testy/dejepis
http://www.edu.ceskatelevize.cz/

