
Úkol: Dopsání zápisu Antika a Starověké Řecko, v případě, že jej někteří žáci 
nemají dopsán (vynech si v sešitě místo na obrázky mapek). 

ANTIKA 

Období antiky je vyvrcholením starověku. Samotný pojem antika znamená 
starý věk. Toto období spadá zhruba do 1000 p.n.l. - 500 n.l. Pojem antika 
chápeme jako dějiny starověkého Řecka a Říma a zemí pod jejich vlivem.  

Antika měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti i po svém zániku. 

 

Starověké Řecko 

Tvořilo ho hlavně území dnešního Řecka, tedy jižní část Balkánského 

poloostrova s poloostrovem Peloponés a také ostrov Kréta, menší ostrovy 

v Egejském a Jónském moři, postupně bylo osídleno i další území ve 

středomoří. Řecko je hornatá země (nejvyšší pohoří Olymp) s menšími řekami a 

s několika malými úrodnými oblastmi.  

Poměrně husté lesy zde byly brzy vymýceny, proto dřevo museli dovážet, 

potřebovali ho mimo jiné i na stavbu lodí. Vyváželi mramor, železo, umělecké 

předměty, víno, olivový olej…  

Zemědělství se zde dostalo z předního východu. Pěstovali obilí, luštěniny, ovoce 

(fíky, citrusy…), vinnou révu, olivy, chovali dobytek, na byl pobřežích rybolov…  

Řekové jsou národ, kterým se také říká Helénové, mají původ ve starořeckých 

kmenech – Dórové, Achájové, Jónové… 

 

 

 

 

Území Řecka 

Rozšíření starořeckých 
kmenů 



Úkol: Psaní zápisu (šedý text nepiš), obrázky jen dokreslují zápis (v sešitě nejsou 
nutné nebo je žáci později dostanou). Další úkoly viz níže na stránce – využívej 
internet, učebnici i literaturu (Staré řecké báje a pověsti). 

OBDOBÍ PŘEDANTICKÉ EGEJSKÉ KULTURY 

Minojská Kréta (kolem 2000 p.n.l.- 1500 p.n.l.) 

Nejstarší evropská starověká civilizace vznikla na ostrově Kréta. Pojmenována 
podle krále Mínoa, který dle bájí vládl v nejvýznamnějším městě Knossos.  

Protože Kréta je ostrova, byli Kréťané výborní mořeplavci a byli dobří 
obchodníci. Posvátným zvířetem byl býk – symbol plodnosti – býčí hry. 

Tato kultura upadala nejspíše v důsledku zemětřesení, obrovského výbuchu 
sopky pod ostrovem Théra (Santorini) a vlny tsunami. Definitivně zanikla 
vpádem kmene Achájů. 

Středem měst a střediskem hospodářství a vlády byl palác (odtud palácové 
hospodářství). Paláce byly rozlehlé s velkými dvory, obklopené místnostmi a 
hospodářskými budovami, byly zdobené malbami, sochami, vybaven kanalizací, 
koupelnami… – palácová kultura.  

Úkol: Zopakuj si, o čem vypráví řecké báje o Mínotaurovi, Théseovi a Ariadně 
(jak Ariadna pomohla Théseovi, co znamená sousloví „Ariadnina nit“), 
báj o Daidalovi a Ikarovi… 

Úkol: Jak dostal svoje jméno kontinent Evropa? Co je to palácové hospodářství? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

disk z Faistu 

Mínotaurus 



Úkol: Psaní zápisu (šedý text nepiš), obrázky jen dokreslují zápis (v sešitě nejsou 
nutné nebo je žáci později dostanou). Další úkoly viz níže na stránce – využívej 
internet, učebnici i literaturu (Staré řecké báje a pověsti). 

Mykénská civilizace (1600-1100 p.n.l) 

Tuto civilizaci vytvořili Achájové, byla to první starověká civilizace na území 
Řecka. Nejvýznamnější města byly Mykény, Théby, Atény… Odtud pak 
osidlovali i ostrovy v Egejském moři. 

Poprvé zde vznikaly paláce v pevnostech (citadely) opevněné mohutnými 
hradbami z obrovských kamenů - kyklópské opevnění. Paláce byly stejně jako 
na Krétě sídlem panovníka a centry správní moci.  

Vpády Dórů a tzv. mořských národů, které z moře útočily na Achájská města, 
způsobily, že Mykénská civilizace v Řecku zanikla a byla vytlačena na ostrovy a 
západní pobřeží Malé Asie. Zde navázali styky s Féničany a převzali nové 
hláskové písmo, tak vznikla řecká alfabeta. 

Úkol: Kdo to byli Kyklopové? Kdo byl Heinrich Schliemann – jaký je jeho příběh? 

Úkol: Agamemnon byl mykénský král, který velel vojsku proti Tróji. Proč bojoval 
 s Trójany, dobyli Řekové v čele s Agamemnonem Tróju?

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dvanáct olympských bohů má původ v mykénské kultuře. V řeckém 
náboženství sídlili bohové na Olympu (hora). Vypadali a chovali se jako lidé, 
mívali děti i s obyčejnými lidmi, byli však nesmrtelní a všemocní.  
Helénismus – způsob života a uctívání bohů starověkých Řeků. Bohové byli 
uctíváni v chrámech, ve věštírnách byly kněžky (nejslavnější v Delfách).

Agamemnonova zlatá  
pohřební maska 

Lví brána – vchod do paláce v Mykénách 



 

 
 
 
 
 
  

Pevnost v Mykénách 



 

 


