
Dějepis 6. 

Základní pojmy 

Minulost-  Minulost si představíme jako dobu, která už minula. O nedávné minulosti vám může něco 

říci babička nebo dědeček. Mohou vám vyprávět, jak si hráli, co měli doma v kuchyni, jak třeba 

babička prala. O té velmi dávné minulosti se můžeme dočíst v knihách, to je doba, kterou si velmi 

těžko dovedeme představit. 

Dějiny -  jsou minulostí lidstva, ke to tedy jen část minulosti, je to to, co dokážeme o životě našich 

předků zjistit  

Dějepis - je vyučovací předmět, který se zabývá dějinami, nejsou v dějepise celé dějiny, zabývá se jen 

významnými událostmi 

Historie – je buď cizí název pro dějiny, nebo také věda, která se zabývá dějinami,popisuje minulost 

lidstva 

Historici – jsou vědci zkoumající dějiny 

Proč se učíme dějepis? 

Abychom uměli hledat příčiny různých událostí, chápali následky a dávali vše do souvislostí 

Kde vědci (historici) získávají informace? 

Z internetu, encyklopedií, odborných knih,..  jsou to nějaké zdroje  a těm se říká prameny. Prameny je 

vše, co nám po předcích zbylo  

Historické prameny mohou být 

- Písemné prameny: všechny dochované písemné památky. Knihy, listiny, smlouvy, náhrobní nápisy 

atd. U písemných pramenů se zkoumá hlavně obsah a doba vzniku. 

- Hmotné prameny: předměty a nástroje, které nám tu zanechali naši předci, zařízení jejich 

domácností atd. Zkoumání těchto pramenů je velmi důležité hlavně pro období, kdy lidé ještě neznali 

písmo, ale samozřejmě i později. Pro nejstarší období dějin jsou tedy jediným zdrojem informací. 

Studiem hmotných pramenů se zabývá samostatný vědní obor archeologie. 

- Obrazové prameny: umělecké předměty. Obrazy, sochy, reliéfy, mapy, fotografie a filmy. Pomocí 

obrazových pramenů získáváme informace o dobové módě, o podobě významných osobností atd. 

 

Kde se uchovávají prameny? 

Muzea: budovy, ve kterých jsou shromážděné především hmotné   

Knihovny: uchovávají převážně tištěné písemné prameny. především hmotné prameny.  

Galerie: zařízení, kde obdivujeme převážně obrazové prameny.  

Archivy: pečují převážně o netištěné písemné prameny – mapy, listiny a rukopisy. 

Úkol: vystřihni a nalep a  popiš písemné, hmotné a obrazové prameny 

 



 

 

 

- je přímka, která nemá ani konec, ani začátek 

- můžeme na ni vyznačit roky 

- roky na ni vyznačujeme před naším letopočtem   /př.n.l., před Kristem/ 

- roky počítáme i našeho letopočtu /n.l., po Kristu/ 

- přelom letopočtu O pro křesťanský svět bylo narození Ježíše Krista 

- před naším letopočtem, počítáme proti toku času 

- čas stále plyne dopředu 

- PERIODIZACE(rozdělení na časové úseky) DĚJIN na: 

                     



Úkol: 

   

 



  


