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DUM
NÁZEV

DATUM 
OVĚŘENÍ 

DUM
TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

1. Přední východ 23.11.2012 6.

Prezentace na téma: Přední východ 
je určena pro žáky 6. ročníku. Slouží 
k lepšímu osvojení nového učiva.

Cílem připraveného dumu je získat
vědomosti o Mezopotámii. Žák by měl být
schopen vysvětlit základní pojmy z této

oblasti, vysvětlit jaký vliv mělo zemědělství
na vznik městských států, říci jakým
způsobem přispěli Sumerové k rozvoji

civilizace a měl by znát základní informace
o Asýrii a Babylonii.

2.
Pracovní list - Přední 
východ

30.11.2012 6.

Pracovní list na téma: Přední východ
je určen pro žáky šestých tříd. Žáci
učivo v předchozích hodinách
probrali. Jejich úkolem je zjistit do

jaké míry si učivo osvojili, a které

poznatky je třeba ještě důkladněji
procvičit.

Cílem je písemné ověření znalostí žáků.

3. Persie a Palestina 10.12.2012 6.

Prezentace na téma: Persie a
Palestina je určena pro žáky 6.

ročníku. Slouží k lepšímu osvojení

nového učiva. 

Cílem připraveného dumu je získat
vědomosti o Persii a Palestině. Žák by měl

být schopen vysvětlit základní pojmy z této
oblasti, vysvětlit jaký vliv mělo na občany
nové náboženství a měl by znát základní

informace o panovnících Persie a Palestiny
a vědět čím se proslavili.



4. Egypt 17.12.2012 6.

Prezentace na téma: Egypt je určena

pro žáky 6. ročníku. Slouží

k lepšímu osvojení nového učiva. 

Cílem připraveného dumu je získat
základní vědomosti o Egyptu. Žák by měl

být schopen vysvětlit základní pojmy z této
oblasti, vyjmenovat důležité stavby Egypta

a vysvětlit k čemu sloužily, vysvětlit vliv
pravidelných záplav řeky Nil na
zemědělství a měl by znát řemesla, která

Egypťané ovládali.

5. Riskuj-Egypt 25.1.2013 6.

Hra Riskuj - Egypt je určena pro žáky
šestého ročníku. Žáci učivo probrali
a procvičili. Celou látku by již měli

mít zvládnutou. Jejich úkolem je
ukázat, v jakém množství si

probrané vědomosti zapamatovali.

Cílem je prověření a upevnění již

získaných znalostí žáků.

6. Řecko 8.2.2013 6.

Prezentace na téma: Řecko je určena
pro žáky 6. ročníku. Slouží k lepšímu
osvojení nového učiva. 

Cílem připraveného dumu je získat
základní vědomosti o Řecku. Žák by měl být
schopen vysvětlit základní pojmy z této

oblasti, vyjmenovat a charakterizovat
minojské, mykénské a homérské období a

měl by znát některé řecké báje a pověsti.

7. Pracovní list-Řecko 15.2.2013 6.

Pracovní list na téma: Řecko, je
určen pro žáky šestých tříd. Žáci
učivo v předchozích hodinách

probrali. Jejich úkolem je zjistit do

jaké míry si učivo osvojili, a které
poznatky je třeba ještě důkladněji
procvičit.

Cílem je písemné ověření znalostí žáků, 
popřípadě jejich dovysvětlení.



8. Písemná práce-Řecko 22.2.2013 6.

Písemná práce na téma: Řecko, je
určena pro žáky šestých tříd. Žáci
učivo v předchozích hodinách

probrali a procvičili a celou látku by
již měli mít zvládnutou. Jejich

úkolem je ukázat, v jakém množství

si probrané vědomosti zapamatovali.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.

9. Hra DĚJÁK a osmisměrka 25.2.2013 6.

Zábavná hra Děják žákům hravou
formou přibližuje důležitá fakta
z Předního východu, Egypta a Řecka,
která se doposud naučila. Hra je

určena především žákům šestých
tříd. 

Cílem je procvičení znalostí žáků

z probraného učiva.

10.
Písemná práce-Řecko-
perské války

4.3.2013 6.

Písemná práce na téma: Řecko-
perské války, je určena pro žáky
šestých tříd. Žáci učivo

v předchozích hodinách probrali a
procvičili a celou látku by již měli mít 
zvládnutou. Jejich úkolem je ukázat,

v jakém množství si probrané
vědomosti zapamatovali.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.

11.
Kultura ve starověkém 
Řecku

18.3.2013 6.

Prezentace na téma: Kultura ve
starověkém Řecku je určena pro
žáky 6. ročníku. Slouží k lepšímu

osvojení nového učiva. 

Cílem připraveného dumu je získat

základní vědomosti o kultuře ve

starověkém Řecku. Žák by měl být

schopen vysvětlit základní pojmy z této

oblasti, vyjmenovat některé řecké bohy,

vysvětlit jak ovlivnila řecká kultura další

kultury, měl by znát základní poznatky o

předních řeckých vědcích, filozofech,

popsat jednotlivé řecké stavební slohy a

porovnat starověké olympijské hry s

novodobými.



12.
Pracovní list-Kultura ve 
starověkém Řecku

25.3.2013 6.

Pracovní list na téma: Kultura ve
starověkém Řecku, je určen pro žáky
šestých tříd. Žáci učivo v
předchozích hodinách probrali.

Jejich úkolem je zjistit do jaké míry si
učivo osvojili, a které poznatky je

třeba ještě důkladněji procvičit.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.

13.
Písemná práce-Kultura ve 
starověkém Řecku

8.4.2013 6.

Písemná práce na téma: Kultura ve
starověkém Řecku, je určena pro

žáky šestých tříd. Žáci učivo
v předchozích hodinách probrali a
procvičili a celou látku by již měli mít 

zvládnutou. Jejich úkolem je ukázat,
v jakém množství si probrané

vědomosti zapamatovali.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.

14. křížovka-Řím 12.4.2013 6.

Křížovka Řím žákům zábavnou
formou pomáhá zopakovat si
důležitá fakta ze zrovna probraného

učiva. Křížovka je určena především
žákům šestých tříd. 

Cílem je upevnění znalostí žáků
z probraného učiva.

15. Pracovní list-Řím 19.4.2013 6.

Pracovní list na téma: Řím je určen
pro žáky šestých tříd. Žáci učivo v

předchozích hodinách probrali.
Jejich úkolem je zjistit do jaké míry si

učivo osvojili, a které poznatky je

třeba ještě důkladněji procvičit.

Cílem je písemné ověření znalostí žáků.

16.
Pracovní list-politické 
systémy

26.4.2013 6.

Pracovní list na téma: politické
systémy, je určen pro žáky šestých

tříd. Žáci učivo v hodině probrali.
Jejich úkolem je zjistit do jaké míry si

učivo osvojili, a které poznatky je

třeba ještě důkladněji procvičit.

Cílem je písemné ověření znalostí žáků.



17. Písemná práce-Řím 6.5.2013 6.

Písemná práce na téma: Řím, je
určena pro žáky šestých tříd. Žáci

učivo v předchozích hodinách
probrali a procvičili a celou látku by
již měli mít zvládnutou. Jejich

úkolem je ukázat, v jakém množství

si probrané vědomosti zapamatovali.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.

18. Punské války 10.5.2013 6.
Prezentace na téma: Punské války je
určena pro žáky 6. ročníku. Slouží

k lepšímu osvojení nového učiva. 

Cílem připraveného dumu je získat
vědomosti o průběhu válek mezi Kartágem

a Římem. Žák by měl být schopen vysvětlit,
jak probíhala první, druhá i třetí punská
válka, vysvětlit přínos válek, znát její

nejznámější vojevůdce, a měl by být
schopen za pomoci mapy popsat jednotlivá

tažení.

19. Pracovní list-Řím 31.5.2013 6.

Pracovní list na téma: Řím, je určen
pro žáky šestých tříd. Žáci některé
učivo v hodině probrali, jiné

prozatím ne. Jejich úkolem je zjistit
do jaké míry si probrané učivo
osvojili a co všechno už žáci znají o

Římě z jiných předmětů.

Cílem je písemné ověření znalostí žáků.

20. Test-opakování 6. třída 24.6.2013 6.

Test, je určen pro žáky šestých tříd.
Žáci učivo během roku probrali a

procvičili a měli by již mít všechny
informace zvládnuty. Jejich úkolem
je ukázat, v jakém množství si
všechny informace zapamatovali.

Cílem je písemné prověření znalostí žáků.



KLÍČOVÁ 
SLOVA

FORMÁT 
(pdf, doc, 

ppt)

Mezopotámie, 
Sumerové, 
Asýrie, 
Babylonie, 

despocie, 
Chammurapih

o zákoník, 
sedm divů 

světa

ppt

Mezopotámie, 
Sumerové, 
Asýrie, 
Babylonie, 

despocie, 

Chammurapih
o zákoník

doc

Persie, 
Palestina, 

Kyros Veliký, 
Dareios I., 
David, 

Šalomoun, 
Bible

ppt



Egypt, 
pyramidy, 

Tutanchamon, 
Nil

ppt

Egypt, 
pyramidy, 
mumifikace, 

hieroglyfy, 
faraon, 

polyteismus

ppt

Řecko, Homér, 
paláce, 
Schliemann, 

minojské, 
mykénské a 
homérské 
období

ppt

Řecko, 
Knossos, 
Athény, 

Mykény, 

Homér, eposy 
Ilias a Odyssea, 
aristokracie

doc



Řecko, 
homérské, 

mykénské a 
minojské 

období, 
alfabeta

doc

Řecko, Egypt, 
Přední východ, 
náboženství, 

pyramidy

doc

Řecko, Persie, 
Marathon, 

Leonidas, 
Thermopyly, 
Dareios, 

Xerxes

doc

Hippokrates, 
alfabeta, 
strověké 
Řecko, 

tragédie, 

Olympijské hry

ppt



Řecko, Zeus, 
Homér, 
Archimedes, 
olympijské hry, 

řecká 
architektura

doc

Řecko, Zeus, 
Homér, 

Archimedes, 
olympijské hry, 

řecká 
architektura, 
filosofie

doc

Galové, Řím, 
Romulus a 

Remus, římské 
stavby

doc

Řím, Romulus 
a Remus, 

patricijové, 
plebejové, 
Servius Tullius

doc

Řím, tribun 
lidu, veto, 
cenzor, 
Parlament ČR, 

vlajka ČR, 
konzul, 
prezident

doc



republika, 
konzul, cenzor, 

plebejové, 
patricijové, 

tribun lidu, 
Servius Tullius

doc

Hannibal, 
Punové, 
Kartágo, 

váleční sloni, 
provincie

ppt

konfiskace, 
proskripce, 

Sulla, diktátor, 
triumvirát, 
Řím

doc

Přední východ, 
Egypt, Řím , 
Řecko, pravěk, 
starověk

doc


