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Opakování učiva – úvod do dějepisu

Opakování – úvod do dějepisu
1. Doplň pojmy:
Minulostí lidstva se zabývají …………………,cizím slovem pak………………..
To, co se odehrálo do současnosti nazýváme…………………………
Vyučovací předmět, který se zabývá dějinami, označujeme jako…………………………..
Památky, které nám zbyly po předcích a z nichž poznáváme život předchozích generací
označujeme jako …………………………..
a dělíme je na ……………………………., …………………………………….
a……………………………………
Památky z minulosti uchovávají instituce označované jako m…………………. , a…………………….,
g…………………… a k……………………………..
Nejstarší vývojové období lidstva nazýváme …………………………
Podle toho, z jakého materiálu si lidé vyráběli nástroje, hovoříme o době …………………..,
……………………… a ……………………………

Herodotos je považován za „………………………………………………….“

Víš, čím se zabývá:

Archeolog………………………………………………………………………………..

Archivář…………………………………………………………………………………..

Historik…………………………………………………………………………………….

Kronikář……………………………………………………………………………………..

Víš, k čemu slouží depozitáře?

Víš, do kterého města a kraje pojedeš, abys mohl navštívit:

Muzeum

Město

Kraj

Prácheňské
Národní
Hornické
Husitské
Jihočeské
Muzeum Českého krasu
Muzeum rekordů a kuriozit
Slovanské hradiště
Valašské muzeum v přírodě
Muzeum Zdeňka Buriana

Víš, po kterém slavném českém malíři, mirotickém rodákovi, je pojmenovaná galerie
v Hluboké nad Vltavou?
___________________________________________________________________________
Zjisti, co měl princ a jeho společníci v pohádce Tři oříšky pro Popelku za vyučovací
předmět, když na ně učitel volal: „ Ale pánové, co mně to děláte, máme hodinu
dějepravy.“

___________________________________________________________________________
Pokus se zjistit, co znamená slovo dějezpyt.

Opakování – úvod do dějepisu - řešení
Doplň pojmy:
Minulostí lidstva se zabývají dějiny, cizím slovem pak historie.
To, co se odehrálo do současnosti nazýváme minulostí.
Vyučovací předmět, který se zabývá dějinami, označujeme jako dějepis.
Památky, které nám zbyly po předcích a z nichž poznáváme život předchozích generací
označujeme jako prameny a dělíme je na hmotné, písemné a obrazové.
Památky z minulosti uchovávají instituce označované jako muzea, archivy, galerie a
knihovny.
Nejstarší vývojové období lidstva nazýváme pravěk.
Podle toho, z jakého materiálu si lidé vyráběli nástroje, hovoříme o době kamenné, bronzové
a železné.
Herodotos je považován za „otce dějepisu.“

Víš, čím se zabývá:

archeolog – zkoumá minulost na základě hmotných pramenů

archivář – zpracovává a zkoumá písemné prameny

historik – zabývá se historií

kronikář – píše kroniky, zaznamenává události

Víš, k čemu slouží depozitáře?
Uchovávají muzejní sbírky, které nejsou vystaveny

Víš, do kterého města a kraje pojedeš, abys mohl navštívit:

Muzeum
Prácheňské
Národní
Hornické
Husitské
Jihočeské
Muzeum Českého krasu
Muzeum rekordů a kuriozit
Slovanské hradiště
Valašské muzeum v přírodě
Muzeum Zdeňka Buriana

Město
Písek
Praha
Příbram
Tábor
České Budějovice
Beroun
Pelhřimov
Mikulčice
Rožnov pod Radhoštěm
Štramberk

Kraj
Jihočeský
Středočeský
Středočeský
Jihočeský
Jihočeský
Středočeský
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Moravskoslezský

Víš, po kterém slavném českém malíři, mirotickém rodákovi, je pojmenovaná galerie
v Hluboké nad Vltavou?
Po Mikoláši Alšovi –Alšova jihočeská galerie

Zjisti, co měl princ a jeho společníci v pohádce Tři oříšky pro Popelku za vyučovací předmět,
když na ně učitel volal: „ Ale pánové, co mně to děláte, máme hodinu dějepravy.“
Měli hodinu dějepisu.

Pokus se zjistit, co znamená slovo dějezpyt.
Starý název pro dějepis.

