
KDYBY NEBYLO COKOLI JASNÉ NEBO POKUD CHCETE DÁT VĚDĚT, JAK TO ZVLÁDÁTE,
MŮŽETE MĚ KONTAKTOVAT NA EMAILU:

renata.sebestova.vesela@gmail.com

Učivo do 15.5.

Učivo opět rozděleno po týdnech.

Zápisy si vytiskněte a nalepte nebo opište.

Kdyby jste měli zájem, tak se můžete na youtube kouknout na nějaká videa k daným tématům – stačí napsat 
do vyhledávače nějaký pojem z tématu např. Sparta, Athény, Antika......atd.

Týden do 3.4.

Učebnice 92-93

Nadpis: Sparta - podmanění vyžaduje ostražitost
•Dórové obsadili část Peloponésu - Lakónii, vojenské středisko -Sparta
•heilóti- státní otroci
•spartská výchova - tvrdá, příprava na boj

Učebnice 94-95

Nadpis: Athény - počátky demokracie
•tři stavy - urození, rolníci a řemeslníci
•devět archontů- vládců z řad urozených
•levné obilí z kolonií => těžká situace rolníků, jejich zadlužování, dlužní otroctví
•Solón- vykoupení dlužních otroků, zrušení starých dluhů
•lidový sněm – základ demokracie ("vláda lidu")

Týden do 10.4.

Učebnice 96-97

Nadpis: Hledání alfy a omegy řecké kultury
•filozofie = láska k moudrosti, kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, hledání pravdivého 
poznání a smyslu života
•bohové např. Zeus, Héra,...a héroové (smrtelníci, u nichž jeden z rodičů byl božského původu) např. 
Héraklés, Achillés, ...

Učebnice 98-99

Nadpis:Vrchol a pád klasické řecké polis
•ovládnutí řeckých měst v Malé Asii Peršany => řecko - perské války:

•bitvy: u Marathónu, u Thermopyl (porážka Řeků), námořní bitva u Salamíny - vznik athénské
námořní říše, u Plataje, 5.st.př.n.l - konečné vítězství Řeků

•vzrůstající moc a bohatství Athén =>peloponéská válka(athénská námořní říše x peloponéský 
spolek), vítězství Sparty (peloponéského spolku), avšak oslabení celého Řecka 
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Učebnice 100-101

Nadpis: Klasická řecká kultura byla přístupná každému
•vysoká gramotnost, svoboda názorů, účast na politickém životě, právo chovat se svobodně a 
nezávisle, poslušnost vůči úřadům
•oslavy boha Dionýsa, obrovské amfiteátry -dramata a komedie, sochař Feidiás

Týden do 17.4.

Učebnice 102-103

Nadpis: Moudrost, sport a bohové
•filozofie = láska k moudrosti;Démokritos- hmota je složena z atomů;Aristotelés- zkoumal živou 
přírodu; fyzik a botanik;Sókratés: "Vím, že nic nevím."
•náboženství - bohové mají dobré i špatné vlastnosti
•cíl výchovy: všestranný rozvoj člověka
•olympijské hry na počest boha Dia -Olympia na Peloponésu

Učebnice 104-105

Nadpis:Otec a syn z Makedonie přebírají štafetu
•Makedonie - stát na sever od Řecka
•338 př. n. l. -Filip II. Makedonský a jeho syn Alexandr Veliký ovládli Řecko 
•334 př. n. l. - počátek válečné výpravy spojeného řecko-makedonského vojska proti Persii a do Indie
•po smrti Alexandrově rozpad říše

Týden do 24.4.

Učebnice 106-107

Nadpis:Hélenistický svět
•velitelé Alexandrova vojska, po smrti Alexandrově spolu sváděli boje, někteří  a jejich potomci 
založili silné tzv. nástupnické, helénistické státy – např.Ptolemaiovci ovládli Egypt
•neúspěšný řecký pokus o povstání Řeků proti makedonské nadvládě (podněcoval ho řečník 
Démosthenés)

Učebnice 108-109

Nadpis:Je milé být člověkem, když jsme vskutku lidmi
•změna názoru na ženu
•bohové:

•Afrodíté - bohyně krásy a lásky, Fobos - bůh hrůzy, Érós - bůh lásky, Pan - bůh stád, Hestie - 
bohyně rodinného krbu

•vědci: Archimedés - Archimedův zákon,Archimédův šroub, Eratosthenés z Kyrény - vypočítal obvod
Země, Hippokratés - lékař; Hippokratova přísaha



Týden do 1.5.

Učebnice 110-111

Nadpis:STAROVĚKÝ ŘÍM

Podnadpis: Sloup času
•8. až 6. století př. n. l. - období královské; Římu vládnou Etruskové, Řím podle pověsti založili r. 753
př. n. l. Romulus a Remus
•5. až 1. stol. př. n. l. - období republiky:

•510 př. n. l. vyhnání posledního etruského krále, sněm,senát, dva konzulové
•265 př. n. l. Řím ovládl celý Apeninský poloostrov
•punské války s Kartágem
•krize republiky, občanské války

•1. stol. př. n. l. až 5. stol. n. l. - období císařství - Řím přechází od útoku a rozšiřování území k obraně
•395 n. l. - rozdělení říše na dvě části - západní a východní
•476 n. l. - zaniká západní část (vpád Germánů)

Týden do 8.5.

Učebnice 112-115

Nadpis: Starověká Itálie - budoucí vládkyně Středomoří
•Latium (lácium) - kraj obývaný Latiny, jazyk latina (dnes mrtvý jazyk, užívá se ale v některých 
vědních oborech, mnohá cizí slova jsou latinského původu)
•osídlení:sever – Ligurové,Etruskové, střed – Italikové, jih - Řekové
•vpád Galů (Keltů) a řeckého krále Pyrrha ve 3. stol. př. n. l.

Týden do 15.5.

Učebnice 116-117

Nadpis:Tajemství vzniku věčného města
•9. stol. - založení Říma Etrusky
•Latium, Latinové - střední Itálie
•Etruskové- tajemný národ, sousedé Latinů, nerozluštěné písmo
•nenávist Latinů vůči Etruskům, vyhnání posledního etruského krále 510 př. n. l.

Učebnice 118-119

Nadpis: Boj o Apeninský poloostrov - porážka největších soupeřů
•387 př. n. l. - vpád Galů
•snaha o podmanění jižní Itálie (kde žili Řekové), pomoc krále Pyrrha
•poražení, ale ochotní ke smíru => rovná úmluva (poražení si sami mohli vládnout)
•poražení, nadále se chovající nepřátelsky k Římu => zabavování pozemků poraženým
•silnice - vojenský význam
•sjednocení Itálie => rozvoj výroby a obchodu
•budování silné armády
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