
Metodický list č. 2 – Časová osa 

 

Název aktivity 

 

Historie na časové ose 
 

 

Vzdělávací oblast 

RVP 

 

Matematika a její aplikace, člověk a společnost 

 

Tematický celek 

 

Číslo a proměnná – číselná osa  

 

Doporučený ročník 

ZŠ 

6. třída 

 

Časová dotace 

 

2 vyučovací hodiny 

 

Edukační cíl 

 

Žáci si zopakují historické události, které probírali v dějepise a 
zaznačí si je na časovou osu – lépe se pak budou orientovat v čase a 
také lépe pochopí sled událostí a trvání jednotlivých období 

 

Vyučovací metoda 

 

Induktivní metoda 

 

Organizační forma 

 

samostatná práce, práce ve dvojicích 

 

Stručný popis aktivity 

 

Žáci dostanou důležité historické události, které budou muset 
zanést na časovou osu.  

 

Pomůcky 

 

Papír, pastelky nebo popisovače, pravítko, pracovní list 

 

Motivace 

 

Co se stalo dříve a co trvalo déle? To krásně uvidíme, až si to 
zakreslíme.  

 

Diferenciace 

náročnosti  
 

 

 

Poznámky k realizaci 

 

K realizaci doporučujeme použít pruhy papíru dlouhé cca 1 m.  

 

 



Popis aktivity  

Žáci si vezmou papíry, které si slepí dohromady. Na papír narýsují přímku, která jim bude 

představovat číselnou osu. Tuto přímku si rozdělí na pravidelné části od 0-2000 po 50 letech. 

Poté na číselnou osu zaznamená události, které mají v pracovním listě (mohou také události 

z pracovního listu vystřihnout, správně přiřadit a nalepit na číselnou osu.  

  



 

 

Pracovní list 

Časová osa 
 

Úkol: Na papír si narýsujte přímku (pokud nemáte velký papír spojte dvě A4 dohromady). Tuto 

přímku si rozdělte na pravidelné části od 0-2000 po 50 letech. Poté do časové osy zaznamenejte 

tyto historické události. 

179 – V Trenčíně pobyt Římské legie 

623 – 659 – Sámova říše 

830 – 907 – Velkomoravská říše 

863 – Příchod Cyrila a Metoděje 

995 – 1306 – Přemyslovci 

995 – Sjednocení celého území pod vládu Přemyslovců 

1278 – b. na Moravském poli 

1306 – Zavraždění Václava III. V Olomouci 

1310 – 1437 – Lucemburkové 

1346 – Nástup na trůn Karla IV. 

1415 – Upálen Jan Hus 

1419 – 1434 – Husitské války 

1437 – 1457 – Habsburkové 

1458 – 1471 – Jiří z Poděbrad 

1471 – 1526 – Jagellonci 

1526 – b. u Moháče 

1526 – 1918 – Habsburkové 

1618 – 1648 – Třicetiletá válka 

1620 – b. na Bílé Hoře 

1756 – 1763 – Sedmiletá válka 



1781 – zrušení nevolnictví 

1914 – 1918 – 1. světová válka 

1918 – 1991 – Československá republika 

1939 – 1945 – 2. světová válka 

1968 – Pražské jaro 

1989 – Sametová revoluce 

1992 – dosud – Česká republika 

 

  



Řešení  

 

Ukázka řešení od žáků, kteří tuto aktivitu zkoušeli. 


