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Anotace: 

Materiál slouží žákům k uvědomění si základních 
dějepisných pojmů – časových posloupností, 
historických pramenů. Materiál lze využít na 
interaktivní tabuli. 
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doba oběhu země kolem Slunce 

doba oběhu měsíce kolem Země 

doba otáčení Země kolem své osy 

K pojmům v levém sloupci přiřaďte správně pojmy z pravého sloupce. Na závěr potom 
doplňte chybějící slovo do věty. 

Na základě těchto časových úseků byl sestaven ………………………………… . 

1 rok 

1 měsíc 

1 den 

ŘEŠENÍ 



doba oběhu země kolem Slunce 

doba oběhu měsíce kolem Země 

doba otáčení Země kolem své osy 

K pojmům v levém sloupci přiřaďte správně pojmy z pravého sloupce. Na závěr potom 
doplňte chybějící slovo do věty. 

Na základě těchto časových úseků byl sestaven ………………………………… . 

1 rok 

1 měsíc 

1 den 

kalendář 



Uvedené roky seřaďte tak, jak jsou správně za sebou 

527 n. l. 

1212 n. l. 1939 n. l. 

1945 n. l. 

1989 n. l. 

44 př. n. l. 

520 př. n. l. 

753 př. n. l. 



Uvedené roky seřaďte tak, jak jsou správně za sebou 

527 n. l. 1212 n. l. 1939 n. l. 1945 n. l. 1989 n. l. 44 př. n. l. 520 př. n. l. 753 př. n. l. 



Historické prameny 

prameny hmotné prameny písemné 

Přiřaďte, co kam patří: 

? 

nástroje 

nádoby zbraně 

šperky 

sošky mince 

keramika 

stavby 

zákoníky nápisy na stavbách 

spisy historiků úřední korespondence 

ŘEŠENÍ 



Historické prameny 

prameny hmotné prameny písemné 

Přiřaďte, co kam patří: 

? 

nástroje 

nádoby 

zbraně 

šperky 

sošky 

mince 

keramika stavby 

zákoníky 

nápisy na stavbách 

spisy historiků 

úřední korespondence 



Kde se uchovávají prameny? 

písemné hmotné obrazové 

muzeum galerie knihovna archiv 

Přiřaďte, co kam patří: ŘEŠENÍ 



Kde se uchovávají prameny? 

písemné hmotné obrazové 

muzeum galerie 

knihovna 

archiv 

Přiřaďte, co kam patří: 
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