Postavy a příběhy z řeckých bájí
Spoj boha a jeho obor
1 Afrodíta
2 Arés
3 Artemis
4 Athéna
5 Atlás
6 Démétér
7 Dionýsos
8 Erós
9 Faethón
10 Hádés
11 Hefaistos
12 Hélios
13 Hera
14 Hermés
15 Charón
16 Orfeus
17 Poseidon
18 Prométheus
19 Zeus

a) bohyně moudrosti
b) manželka nejvyššího vládce
bohů, ochránkyně manželství
c) bohyně plodnosti země, úrody a
rolnictví
d) bůh lásky
e) bůh války
f) bůh vína a vinařství
g) neposlušný syn, chtěl řídit vůz
se slunečním spřežením
h) božský pěvec
i) nejvyšší vládce bohů
j) bůh ohně, kovář
k) bůh slunce
l) bůh podsvětí
m) převozník mrtvých do podsvětí
n) posel bohů
o) bůh moře
p) Titán, stvořitel a ochránce
člověka
q) Titán, co držel za trest navěky
nebeskou klenbu
r) bohyně krásy
s) bohyně lovu

Spoj postavu a její činy
1 Agamemnón
2 Achilleus
3 Argonauté a Iáson
4 Daidalos
5 Helena
6 Héraklés
7 Íkaros
8 Mídás
9 Odysseus
10 Perseus
11 Sísyfos
12 Tantalos
a) manželka spartského krále, láska
k Paridovi
b) neposlušný syn, spadl při letu
c) největší hrdina trójské války (proti
Tróji)
d) stavitel, sochař a vynálezce

e) lstivý král, uvěznil Smrt, za trest valí
balvan na vysokou horu
f) hrdina, uřízl Medúze hlavu a
nezkameněl
g) plavci na lodi Argó – výprava pro
zlaté rouno
h) vrchní velitel vojsk proti Tróji
i) hrdina, jenž vymyslel trójského koně
j) největší hrdina řeckých bájí, silák
k) král s oslíma ušima
l) namyšlený král, nabídl bohům k jídlu
svého syna

Vysvětli pojmy z řeckých bájí:
sisyfovská dřina
danajský dar (Trojský kůň)
Ariadnina nit
Achillova pata
Tantalova muka
Kupidova (Amorova) střela
jablko sváru (Paridův soud)
záhadná jak sfinga
mluví jako Pýthie
Ikarův pád
narcisovská, Narcisova láska
Pandořina skříňka
panický strach
Panova flétna
roh hojnosti
Damoklův meč
Ikarův pád
Aeolův měch
Augiášův chlív

Vysvětli pojmy z historie:
gordický uzel
zde jsou lvi
Pyrrhovo vítězství
Lukulské hody
Diogénův sud
sklízet vavříny
krutý jako Nero
kostky jsou vrženy
I ty, Brute?
spartánská výchova
všechny cesty vedou do Říma
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