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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

D6 – Opakování – Pracovní list – STAROVĚKÁ ČÍNA 

 
1) Napiš, čím (díky čemu) byla starověká Čína chráněna proti nájezdům ze severu? 

 

…………………………………………………………………………………… 

2) Zakroužkuj jedno správné řešení. Mezi čínské vynálezy patří: 

 

a) knihtisk, kompas, papyrus 

b) papír, střelný prach, kompas 

c) papyrus, papír, knihtisk 

 

3) Rozklíčuj zašmodrchaná slova patřící ke st. Číně a vysvětli jejich význam. 

 

SMAPKO = ………………………………………………………………………… 

 

ÁBNÁVDEH   KSETSA = ………………………………………………………… 

 

 

4) Co je to HEDVÁBÍ a z čeho se vyrábí? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

5) Kdo to byl Konfucius? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

6) Zakroužkuj řeky, kolem kterých ve starověku vznikala civilizace v Číně? 

 

a) Brahmaputra 

 

b) Indus 

 

c) Jang – ć – T´iang 

 

d) Chuang Che 
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

D6, nový zápis: STAROVĚKÉ  ŘECKO  (UČ. 71. strana - číst) 

 

Přírodní podmínky 
moře: 
Středozemní moře 

Krétské moře 

Egejské moře 

Jónské moře 

 

ostrovy (obklopen mořem) 

Kréta 

Lesbos 

Rhodos 

 

poloostrov (z jedné strany připojen k pevnině) 

Peloponés 

Malá Asie – město Trója = ILION 

 

podnebí subtropické (učivo zeměpisu 6.r. - květen) 

- horká suchá léta, mírné zimy 

 

krajina 
- hornatá, málo řek, 

- hora OLYMP – sídlo bohů 

 

zemědělství 
- málo orné zemědělstké  půdy 

- pěstují: subtropické plodiny – fíky, datle, olivy, vinná réva, obilí (pšenice, ječmen…) 

- chov: ovce, kozy, skot, 

- rybolov 

 

hospodářství 
- stavba obchodních a válečných lodí 
 

 

Opakování úvodní kapitoly o Řecku ve starověku: 
 

ÚKOL 1: Práce s mapou nebo internetem. Ukažte si na mapě jednotlivé probrané zeměpisné útvary.   
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

zápis: STAROVĚKÉ ŘECKO 

OBDOBÍ: 1) MINOJSKÁ KRÉTA (UČ. 72.-74. strana - číst) 
(20. – 14. století před n. l.) 

 

- kde? na ostrově Kréta 

- velké paláce ve tvaru bludiště 

- město KNOSSOS--- zde prý žil bájný král MÍNÓS 

- období stavby paláců se nazývá MINOJSKÉ 

- z tohoto období pochází báje = mýtus o LABYRINTU = bludišti  

 

Ukázka z mýtu o Mínotaurovi, Théseovi a Ariadnině niti: 

„Ariadna měla čtyři bratry, Deukalióna, Glauka, Androgea a Katrea, a mladší sestru Faidru.  

Když se její matka Pásifaé nechala svést posvátným bílým býkem, přišel na svět Mínotaurus, obluda s 

tělem muže a hlavou býka. Král Mínós svou manželku potrestal strašným způsobem, nechal ji usmýkat divokým 

býkem. Mínotaura ukryl před světem do mohutného labyrintu, který pro něj vystavěl slavný athénský stavitel 

Daidalos. (Později letí s křídly z vosku – letí pyšně ke Slunci – křídla se taví = Daidalův pád) 

Když na velkých athénských hrách zvítězil nejstarší bratr Androgeós, athénský král Aigeus ho zabil. Na 

Athény padl hněv bohů a král Mínós proti Athénám vytáhl s vojskem. Za usmíření byla na Athény uvalena krutá 

daň: každých devět let bude na Krétu vypraveno sedm sličných panen a sedm paniců a budou předhozeni jako 

oběť Mínotaurovi. Tak se stalo. Když byl čas třetího obětování, připlul na Krétu mezi oběťmi Théseus, syn krále 

Aigea, s odhodláním Mínotaura zabít.  

Ariadna se do Thésea zamilovala na první pohled a pomohla mu těžký úkol splnit. Před vstupem do laby-

rintu mu dala klubko nití, které Théseus za sebou rozmotával. Dostal se k býkovi dlouhými temnými a spletitými 

chodbami, podstoupil s obludou těžký boj, býka proklál mečem a zvítězil. Pomocí nití se dokázal vrátit zpět k 

východu z labyrintu. Athény i Kréťané si oddechli, že nebezpečí je pryč.  

Théseus vzal Ariadnu, plavil se s ní do Athén a sliboval jí manželství. Jenže když loď přistála u ostrova 

Naxu, její cesta do Řecka skončila. Ve snu se jí zjevil bůh Dionýsos a přikázal jí, aby na ostrově zůstala. Podle 

jiné verze ji Théseus spící zanechal na ostrově. Ariadna se provdala za boha Dionýsa, Théseus si později vzal její 

mladší sestru Faidru. Prý ani jedno z těch manželství nebylo šťastné. . .“ 

 

Společnost: 

- panovnická vrstva 

- úředníci 

- řemeslníci 

- zemědělci 

- možná i otroci 

Hospodářství:  PALÁCOVÉ 

Pád MINOJSKÉ KRÉTY:  

- ve 14. stol. př.n.l. – pravděpodobně ničivé zemětřesení a vpád řeckých kmenů Achájů 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deukali%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glaukos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Androge%C3%B3s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faidra
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sifa%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnotaurus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labyrint
https://cs.wikipedia.org/wiki/Daidalos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Androge%C3%B3s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aigeus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9seus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ariadnina_nit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naxos_(ostrov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsos
https://cs.wikipedia.org/wiki/Faidra
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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

 

 

zápis: STAROVĚKÉ ŘECKO 

OBDOBÍ: 2) MYKÉNSKÉ ŘECKO (UČ. 74.-76. strana - číst) 
(16. – 12. století před n. l.) 

 

- v krajině se objevují stavby paláců připomínajících budoucí středověké hrady  

- situovány na vyvýšených místech = správní střediska celé oblasti 

- nejznámnější palác se nacházel na poloostrově Peloponés v Mykénách (odtud název období) 

- stavby byly z velkých obrovských kamenných kvádrů – lidé si mysleli, že je postavili bájní jednoocí 

obři KYKLOPOVÉ 

- Mykénská kultura zanikla náporem mořských národů a dalších řeckých kmenů např. Dórů  

 

 

 

 

 

zápis: STAROVĚKÉ ŘECKO 

OBDOBÍ: 3) HOMÉRSKÉ OBDOBÍ (UČ. 76.-78. strana - číst) 
(12. – 9. století před n. l.) 

 

- je nazváno podle básníka Homéra – který ve svých dílech Ilias a Odyssea zachycuje události Trójské 

války (dílo možná napsalo vice autorů) 

- období osidlování poloostrova Malá Asie a ostrovů v Egejském moři Řeky = Maloasijská kolonizace 

- mýtus /báje o tažení Řeků proti městu Trója ( v Malé Asii) === v pozadí stojí řečtí bohové   

 

Společnost: 

- ve společnosti měla významné postavení rodová šlechta = ARISTOKRACIE--- v čele rodu stál král 

- zde se již objevují OTROCI = nesvobodní obyvatelé, které v budoucnu mohli vlastnit svobodní 

občané  


