
Vytvoření zápisu – zápis není nutno ručně opisovat, stačí vytisknout a nalepit 
do sešitu (šedý text jen upřesňuje učivo, opět stačí pouze vytisknout a nalepit).  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŘECKÉ POLIS 

Sparta (na jihu poloostrova Peloponés) 

Z původního obyvatelstva Sparťané udělali otroky (heilóti), kteří pracovali a 
živili Sparťany. Sparťané nepracovali, žili jen vojenským způsobem života – byli 
nejlepší vojáci v řecké historii. Věnovali se vojenskému výcviku již od dětství tzv. 
spartánská výchova – přísná a tvrdá výchova dětí.  Žili velmi prostě, dokonce se 
nezabývali ani uměním a vědou. Rodinu si mohli muži založit až ve 30, slabé a 
postižené děti byly pohozeny. 

Během řecko-perských válek stála Sparta v čele tzv. aliance (spolku) řeckých 
států čelících perské invazi. 

Úkol: V učebnici si přečti o spartánské výchově, jak žili dívky a chlapci ve 
starověké Spartě. Zjisti co má bitva u Marathonu společného s maratónským 

 během a napiš co se praví v pověsti o maratónském běhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řecko-perské války (499-448 p.n.l.) – příčinou vzniku bylo ovládnutí řeckých 
osad v Malé Asii Peršany a záminkou perského tažení do Řecka byla pomoc 
Athén osadám. V 1. řecko-perské válce nad perskou přesilou drtivě zvítězili 
Athéňané – bitva u Marathónu (pověst o marathónském běhu). Ve 2. řecko-
perské válce nejdříve zvítězili Peršané v bitvě u Thermopyl (padlo všech 300 
Sparťanů) a pak zničili Athény, ale potom zvítězili Řekové v námořní bitvě u 
Salamíny a na pevnině v bitvě u Plataj (480 p.n.l.). Mír byl uzavřen až 449 p.n.l. 
 

  Úkol: Jak dlouho trvaly řecko-perské války?

Leónidás 
spartský král 
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Athény (na poloostrově Attika) 

Mají jméno podle bohyně Athény. Náboženským a vládním centrem byl 
opevněný pahorek Akropolis (vyšehrad) s chrámem – Parthenon.  

Postupně se zde zcela odstranila práva šlechty, vytvořila se ústava a státním 
zřízením se stala demokracie – právo volit úředníky měl každý občan (muž nad 
20let). Úřady se vykonávaly zdarma, byly tzv. čestné, a proto je mohli 
vykonávat jen bohatí, ostatní se museli starat o svou obživu. Periklés však pro 
úředníky prosadil plat, a od té doby je mohli už vykonávat všichni i chudí. 

Atéňané kladli důraz nejen na tělesnou zdatnost, ale i na vzdělání a umění 
(oblíbené bylo divadlo) – Athény se staly kulturním centrem celého Řecka. Žili 
zde nejslavnější filozofové starověku – Sokrates, Platón, Aristoteles… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol: V učebnici si přečti informace o aténských mincích a zjisti jak žily ženy 
v Aténách. Zjisti a napiš co znamená v řečtině slovo demokracie. 
 
Archont (nejvyšší úředník) – Kleisthenés po roku 510 p.n.l. odstranil privilegia 
aristokracie, vydal ústavu a státním zřízením se stala demokracie. Volení 
úředníci nedostávali plat, funkce v úřadu byla čestná, proto úředníky byli jen 
bohatí občané. Aby se úředníky mohli stát všichni občané, prosadil Periklés pro 
úředníky plat. V Aténách volili svobodní muži starší 20 let, kteří tvořili lidový 
sněm, volili úředníky a hlasovali o zákonech a rozhodovali o válce a míru. Aby 
nebyla znovu nastolena tyranida, byl vytvořen tzv. střepinový soud 
(ostrakismus) – politik, který by se mohl stát tyranem, a jehož jméno bylo 
nejčastěji vyryté na hliněných střepech, musel na 10 let do vyhnanství. 

Parthenon 

Periklés nechal 
vybudovat 
Parthenon 

socha bohyně Athény 
 v Parthenonu 


