
DĚJEPIS 7. ročník 

Témata na týden 27. – 30. 4.  

 I ND IÁNSKÉ  C IV I L IZACE  

1) SAMOSTUDIUM  

- prostudovat „studijní text alá učebnice“ na téma INDIÁNSKÉ CIVILIZACE (MAYOVÉ, AZTÉKOVÉ, INKOVÉ) 

 

- DOPLŇUJÍCÍ VIDEA KE STUDIJNÍMU TEXTU: 

- SLAVNÉ DNY:  

Den, kdy začal zánik říše Aztéků, 7. listopadu 1521 

 https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702 

Den, kdy byla objevena plošina Machu Picchu, 24. července 1911 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-objevena-plosina-machu-picchu-24-cervenec-152682 

 

2) ZÁPISY 

- Jako zápis vám pro tento týden poslouží samotný studijní text.  

 

3) PRACOVNÍ LISTY 

- s pomocí videí z cyklu KOMPAS ČASU vyplnit jeden pracovní list na téma MAYŮ, INKŮ a AZTÉKŮ 

- VIDEA: seriál KOMPAS ČASU (pokud máte tu možnost, prosím o jejich stažení. Nikde na internetu tato 

videa bohužel online k dispozici nejsou.) 

Mayská civilizace (1.část) https://uloz.to/file/SXeqRUEbB/kompas-casu-31-majska-civilizace-1-avi 

Mayská civilizace (2.část) https://uloz.to/file/9GThUhqRH/kompas-casu-32-majska-civilizace-2-avi 

Říše Aztéků (1.část) https://uloz.to/file/iQgjfNQPK/kompas-casu-21-rise-azteku-1-avi 

Říše Aztéků (2. část) https://uloz.to/file/aNMtxifVd/kompas-casu-22-rise-azteku-2-avi 

Říše Inků (1.část) https://uloz.to/file/gZmTfNQPK/kompas-casu-19-rise-inku-1-avi 

(v nejhorším případě můžete použít text pod jednotlivými díly na těchto stránkách: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10439762297-kompas-casu/dily/) 

4) REFERÁT 

- Vypracovat formou plakátu referát na jedno téma, dle vlastního výběru.  
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- Prosím, ať to není jen opsaný text z internetu. Chci vidět tvůrčí činnost a kreativitu – kreslete, malujte, 

lepte, tvořte. Čím barevnější, nápaditější a originálnější, tím lepší.  

TÉMATA:  

Quipu (Kipu – co to bylo, k čemu to sloužilo, kdo to vytvořil, ...) 

Tenochtitlan  

Quetzalcoatl (Opeřený had – kdo to byl, jak vypadal, které legendy se k němu vážou, co dal údajně 

lidstvu,..) 

Machu Picchu (co to je, kde se nachází, kdy bylo objeveno, čím je významné, zajímavosti,…) 

Obrazce na planině Nazca (co to je, kdo to vytvořil a jak, nejznámější obrazce, zajímavosti, ...) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DOBROVOLNÉ (!!!) „ÚKOLY“ PRO NADŠENCE 😊 

- Filmy: Apocalypto  

 

- Dokumenty: 

Život ve starověku – Tajemství Mayů 

(https://www.youtube.com/watch?v=qbhZafXKRGQ&list=PLXO4QEoTt79547KXN6s0bOEkosbUlJ1ls&index=2) 

Život ve starověku – Krvavá tajemství Aztéků (https://www.youtube.com/watch?v=tLaU1Nh5QHo) 

Život ve starověku – Tajemství Machu Picchu  

(https://www.youtube.com/watch?v=oOb0LLkFUOc&list=PLXO4QEoTt79547KXN6s0bOEkosbUlJ1ls&index=5&t=0s) 

 

 

Pokud to jen trošku bude možné, vyplněné zápisy i pracovní listy oskenujete či jednoduše 

vyfotíte a pošlete mi je na pracovní mail: b.nesporova@zskncl.cz. Bude to pro vás i pro 

mě mnohem jednodušší. 😊 

Vaši domácí přípravu (zápisy, pracovní listy, referáty) budu klasicky hodnotit – ne však na 

základě CHYB ale na základě vynaložené SNAHY. Pokud něco nebudete vědět, nebojte se 

napsat.  

Kdo nemá možnost mi vypracované papíry poslat mailem, bude si je ukládat do sešitu či 

desek a po návratu do školy mi vše vypracované předloží.  

 

Drahouškové, dávejte na sebe pozor a snad se brzy ve škole zase potkáme. Budu se těšit na 

vaše maily. 😊 
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