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Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit žáky s dějinami starověké Indie, využít otázek pro samostatnou práci
žáků
Anotace: prezentace seznamuje s přírodními podmínkami Indie, s nejstaršími dějinami Indie, náboženstvím a kulturou (klíčová
slova:Indus, Ganga, Árjové, kasty, védy, hinduismus, budhismus, král Ašóka)
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STAROVĚKÁ INDIE
6000 př. n. l. – 450 n. l.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ZEMĚDĚLSTVÍ
 Indický poloostrov oddělen moři a horami
(Himaláje) => samostatný vývoj
 Najdi na mapě Himaláje a největší řeky v Indii.

 řeky: Indus, Ganga, Brahmaputra => vhodné
podmínky pro zemědělství (pravidelné záplavy)
 používání pluhu

 pěstovali: obilí, sezam, rýži, luštěniny, bavlnu
 chovali: koně, ovce, skot (kráva – posvátné zvíře)
 Z kterého materiálu Indové převážně vyráběli látky?

 výroba bavlněných látek

STÁTNÍ ÚTVARY V INDII
 V kterém městě našli archeologové kryté stoky?
 3. tisíciletí př. n. l. – vyspělá města stavěná podle
plánu (koupelny, splachovací záchody, kanalizace) –
Mohendžodaro
 kolem r. 1800 př. n. l. – vpád kočovných Árjů
 postupné shromažďování oslavných písní a textů,
jak obětovat bohům = védy (předávány ústně)
 postupné usazování kočovníků – první pevné státy
 326 př. n. l. – vpád Alexandra Velikého

 3. stol. př. n. l. – říše (magadhská) krále Ašóky –
vláda bez násilí (nemocnice, chudobince…)- sloupy

Obr.2: Ašókův sloup se
sochou lva

Obr. 1:Mohendžodaro

NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST
 nejrozšířenější náboženství – hinduismus –
bohové: Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel),
Šiva (ničitel) – reinkarnace (narození v jiném
těle)
 rozdělení společnosti do skupin s příchodem
árijských kmenů – kast
 příslušníci měli podobná zaměstnání, zvyky, ženili
se mezi sebou (nešlo přejít do jiné kasty)

 brahmáni, kšatrijové, vaišjové, šúdrové
 buddhismus – zakladatel Buddha = Probuzený
 neubližování živým tvorům, meditace( rozjímání)
=> dosažení stavu úplné blaženosti (nirvána)

KULTURA
znalost písma již od 3. tisíciletí př. n. l. –
protoindické písmo
od 3. stol. př. n. l. – několik druhů
hláskového písma v Indii dodnes

nejstarší literární jazyk = sanskrt
vysoká úroveň věd – matematika
(desetinná soustava, počítali s nulou),
astronomie (přesná délka slunečního
roku, Země se točí kolem své osy, zatmění
Měsíce vzniká dopadem stínu Země)

ZDROJE:



Kolektiv autorů: Dějepis 6: Pravěk a starověk – učebnice pro základní
školy a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007, 1. vydání



Veronika Válková: Pravěk a starověk pro základní školy, SPN Praha 2006



Str.5, obr.1: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-15].
Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wikiSoubor:Mohenjodaro Sindh.jpeg



Obr.2: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:
http://cs. wikipedia.org/wiki Soubor:Asokanpillar2.jpg

