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Metodika: prezentace má podat žákům základní přehled o přírodních podmínkách a počátcích starověkého Řecka, dále o jeho
historicích, při výkladu lze využít pro zapojení žáků otázky, které jsou součástí prezentace
Anotace: objasní přírodní podmínky a počátky starověkého Řecka, seznámí s řeckými historiky a objevitelem Tróje (klíčová slova:
minojské období, Mykény, Homér, Illias, Odyssea, Trója, Schliemann, historikové)
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moře: Středozemní, Egejské, Jónské, Krétské
poloostrovy: Balkánský, Peloponéský, Malá Asie
ostrovy: Kréta, ostrovy v Egejském moři

Najdi a ukaž na mapě tato místa.

podnebí: horké, suché léto; mírná, deštivá zima
krajina: hornatá, krátké prudké řeky
znalost zemědělství z Blízkého Východu
pěstovali: obilí, luštěniny, olivy, vinnou révu
chovali: ovce, kozy, prasata










Vysvětli slovo labyrint.
2. tisíciletí př.n.l.- vznik měst s rozlehlými
paláci (pověsti o labyrintu) – Knossos

Přečti si a vyprávěj pověst o Théseovi!

bájný král Mínos = minojské období
pověst o Mínotaurovi – princ Théseus,
Ariadné (Ariadnina nit)

Proč dala Ariadné princi Théseovi klubko nití?

Obr.1: Freska se třemi ženami

Obr. 2: Ruiny paláce v Knóssu



Mykény – středisko moci a kultury – opevněné
paláce (kyklopské zdivo)

Kdo byli Kyklopové? Proč se opevnění
mykénských paláců nazývá kyklopské?





- hrobky s bohatou výbavou
vpád Dórů => zánik Mykén
mínojská + mykénská kultura = egejská
kultura

Obr. 3: Lví brána v Mykénách

Obr. 4: Zlatá Agamemnónova pohřební
maska, 16. století př. n. l.









mykénští Řekové vytlačeni na ostrovy
v Egejském moři a na pobřeží Malé Asie
Dórové – nižší úroveň => úpadek kultury
Dórové – více obchodů s Féničany – převzali
od nich alfabetu a upravili si ji

Co je alfabeta?

básník Homér – vyprávění o lidech, bozích a
jejich činech – Ilias (o trojské válce) a Odyssea
(o cestě krále Odyssea domů z trojské války)



Řečtí historikové:
Herodotos – otec dějepisu, řecko-perské války
Thúkydidés – popsal peloponéskou válku
Xenofón – Dějiny Řecka (nadržoval Spartě)
Plútarchos – 50 životopisů slavných osobností



Kdo byl Heinrich Schliemann? Čím se proslavil?








Heinrich Schliemann – podle popisu v Homérově
Iliadě objevil Troju na tureckém pahorku Hisarlik
- řídil vykopávky v Mykénách














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. 2013-01-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Knossos_fresco_women.jpg.
Obr.2: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Palace_of_Knossus.jpg.
Str. 7, obr. 3: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg.
Obr. 4: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001- [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MaskAgamemnon.png.

