
 

Přípravy na hodiny dějepisu, ZŠ Jabloňová, 16. a 19. 3, 6. B 

 Téma: Starověká Čína 

 Čas (odhad): 45–90 minut (2 vyučovací hodiny) 

První část 

1. Učebnice str. 58 => přečti si úvodní kapitolu „Přírodní a životní podmínky“ 
a. Dobrovolné – za využití www.maps.google.com vyhledej Čínu => zapni si satelitní snímek (3D model 

Země) a přes vyhledávač najdi Žlutou a Dlouhou řeku (názvy: Yellow river a Yangtze) = zde bylo 
centrum starověké Číny 

2. Přečti si 1. část zápisu a zamysli se, jestli všemu rozumíš 
3. Zapiš si 1. část zápisu (co je kurzívou, psát nemusíš) 

a. Dobrovolné – zkus si vyhledat ostatní zeměpisná místa uvedená v zápisu => lépe si tak uvědomíš 
umístění starověké i současné Číny ve světě a navíc se naučíš mnoho zajímavého ze zeměpisu 

Druhá část 

1. Učebnice str. 58–59 => přečti si zbylý text včetně zajímavostí a popisků u ilustrací 
a. Dobrovolné – přes Google vyhledávač si zkus najít obrázky Velké čínské zdi a terakotové armády 

2. Přečti si zápis a zapiš si jej 
3. Přepiš si text pracovního listu a doplň chybějící slova podle textu v učebnici na str. 59 
4. Přečti si souhrn (oranžový rámeček na str. 59) 

ZÁPIS 1. část   Starověká Čína 

- Poloha: východ Asie (Dálný východ) 
- oddělena od světa horstvy (Himaláj, Pamír, Ťan-Šan,…), pouštěmi (Gobi,…), moři 
- Skvělí zemědělci – rýže, sója, zelenina, ovoce, čaj, moruše* 
- měli i zavlažovací zařízení 

*moruše – rostlina, na které žije bourec morušový (motýl), z jehož kukel se vyrábí hedvábí (jemná kvalitní 
látka) 

- Hedvábná stezka – slavná obchodní stezka mezi Čínou, Blízkým Východem a Evropou (hedvábí bylo 
nejžádanější zboží z Číny) 

ZÁPIS 2. část   historický vývoj 

- Počátek civilizace - cca 2000 př. n. l. => v oblasti Žluté řeky (Chuang-che) a Dlouhé řeky (Jang-c´-t´iang)  
- => trvá dodnes! Přes 4000 let! 
- 1500 př. n. l. – vznik 1. států u Žluté řeky => neustále spolu válčily 
- 221 př. n. l. – vznik jednotné říše  
- stát Čchin (odtud název Čína) dobyl ostatní 
- U vlády dynastie (= „rod“) Čchin => vládcem byl císař  
- 1. si říkal Čchin (vlastním jménem Čeng) 
- Mj. postavil: 

o 1. Velkou čínskou zeď (dlouhá cca 5000 km! Výška až 11 m) – postavena na obranu před cizími 
kmeny ze severu (např. Mongolové) – stavěli ji miliony lidí (mrtví dělníci byli do zdi pohřbeni) 

o 2. Terakotovou* armádu – armáda 7500 soch vojáků (každá je jiná – jiná výška, obličej,…) 
umístěná v hrobce Čchina  

o (vnitřek hrobky představuje miniaturní podobu říše s horami, řekami a stropem znázorňujícím nebe) 
– hrobka objevena v r. 1974  

- *terakota (druh keramiky) 
- Vyspělí – vynálezy a kulturou předstihli svět o stovky let 

Pracovní list – objevy starých Číňanů; Úkol: Doplň chybějící slova podle textu v učebnici na str. 59. List si nalep do sešitu! 
Objevy starých Číňanů: Cca 2000 př. n. l. vymysleli obrázkové ………………….. => později zjednodušeno ve z…………………… 
(používá se dodnes) – má celkem ………………………. znaků (pro běžné psaní stačí znát 3000 znaků) 
Vynalezli a objevili: p……….., b………….., ………………………… hodiny, k…………………., hedvábí, o……………………, střelný 
………….., ……………………………, …………………………………….., ……………………………, … 
Vysoké úrovně dosáhli v (3 vědy) – ……………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.maps.google.com/

