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Téma: Řecko-perské války, vzestup Makedonie 
 

Pokyn:  Vaše práce bude spočívat v tom, že se přečtete text, abyste se seznámili se 
souvislostmi této války, a pak odpovíte na několik otázek. Není nutné si pamatovat názvy 
bitev a letopočty, kdy se bitvy udály. To si opravdu zvládnete vždycky vyhledat. Ale na 
této konkrétní válce si můžeme ukázat něco, co platí o každé válce. Každá válka má své 
příčiny, své zdůvodnění, své výsledky  a důsledky.  
 
Důležité je vědět: Každý konflikt (ať světová válka nebo rvačka ve třídě) má své příčiny, 
zdůvodnění, průběh (to jsou ty bitvy, tažení, obléhání, dobývání), výsledky a důsledky.  
 

Příčiny války  Proč k válce došlo.  
Zdůvodnění války  Jak se rozpoutání války vysvětlí občanům. (záminka k válce) 
Výsledky války  Jak válka dopadla, skončila.  
Důsledky války  Co výsledek války přinesl.  

 

Otázky k zamyšlení:  
1) Když si představíme jako miniaturní válku rvačku dvou kluků ve třídě o přestávce. Co je zpravidla 

důsledkem této „války“? A i když jeden z kluků vyhraje, stojí mu ty důsledky za to?  
 

2) Proč Adolf Hitler, když rozpoutal II. světovou válku napadením Polska, mezi svými blízkými 
hovořil o tom, že: „vítězů se nikdo neptá, zda mají pravdu“ (rozuměj s vylhaným zdůvodněním 
války). Daly dějiny Hitlerovi za pravdu?  

Samostudium:  
Žáci si přečtou – důkladně se seznámí – s textem v učebnici str.  71 – 74.  
Zároveň v pracovním sešitě str 29-30.  
 
Cíl:  
1- Žák používá termín „příčiny, důsledky“, které použije ve spojitosti s Řecko-

perskými válkami. Zjistí v učebnici, co bylo příčinou válek. Vyhledá, jak války 
skončily, a jaký důsledky měly války pro Athény a Spartu.   (učebnice str. 71, 
pracovní sešit str.  29) 

Domácí úkoly k odevzdání ve škole po ukončení mimořádného opatření a uzavření 
škol.  

Pracovní sešit  - doplnit informace podle učebnice nebo z internetu:  str. 29  (a-f) 

Str. 30 – otázky a kvíz.  

 Domácí úkoly k průběžné kontrole školou  
V tuto chvíli není třeba zasílat nějaký domácí úkol. Příští týden se zaměříme na 
osobnost Alexandra Makedonského, proto by bylo dobré si obstarat film Alexandr 
Veliký, který je určitě možné obstarat i na internetu: www.ulozto.cz  

https://ulozto.cz/file/ceSgVPw0Qc8L/alexandr-veliky-cz-avi 

! Kdybyste cokoliv potřebovali, napište na email: zs-ch-dejepis@centrum.cz ! 


