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Řecko – minojská Kréta (počátek 2. tisíciletí př. n.l. – 14.století př.n.l)
O Europě, o Minotaurovi, o Daidalovi, o Ikarovi a o Theseovi
Do dcery fénického krále Europy se zamiloval vládce bohů Zeus. Proto na sebe vzal
podobu krotkého býka, a když si získal důvěru Europy natolik, že si sedla na jeho hřbet, vrhl
se do mořských vln a doplaval s ní až na ostrov Krétu. Tam s Europou zplodil několik dětí. Po
Europě byl pojmenován celý jeden světadíl – Evropa.
Nejstarší syn Dia a Europy Minos se stal vládcem města Knossu. Jeho manželce se však
narodil zrůdný syn – člověk s býčí hlavou. Nazvali jej Minotaurus (Minos po otci, tauros je
řecky býk). Minos syna ukryl před zraky lidí ve zvláštní stavbě – spletitém labyrintu, který pro
něj vybudoval stavitel Daidalos. Protože se Minos bál, aby Daidalos někomu tajemství
labyrintu nevyzradil, odmítal ho pustit z Kréty domů. Daidalos proto sestrojil pro sebe i pro
svého syna Ikara křídla z ptačích per spojených voskem a uprchli vzduchem. Ikaros se však
vznesl příliž vysoko, vosk nevydržel žár slunečních paprsků, křídla se rozpadla a Ikaros utonul
v moři, do kterého se zřítil.
Protože obyvatelé města Atén zabili jiného Minoova syna, uložil jim Minos krutou daň.
Každoročně museli posílat na Krétu sedm dívek a sedm chlapců jako potravu pro Minotaura.
Až jednou se k vylosovaným nešťastníkům dobrovolně připojil hrdina Theseus, který se
rozhodl Atény tohoto trestu zbavit. Minotaura zabil…
1. Jak se jmenovala dcera fénického krále? ……………………………………………………….…………..
2. Kdo ji unesl na ostrov Kréta?............................................................................................
3. Jakým způsobem se na ostrov dostali? ……………………………………………………………………….
4. Setkáme se dnes se zbytky této pověsti? ……………………………………………………………………
5. Kdo se stal vládcem města Knossu na Krétě? ……………………………………………………………..
6. Kdo byl Minotaurus? …………………………………………………………………….…………………………….
7. Co byl labyrint?................................................................................................................
8. Kdo vystavěl labyrint – palác na Krétě?...........................................................................
9. Proč syn Ikaros zemřel? ………………………………………………………………………..…………………….
10. Čím se živil Minotaurus? ………………………………………………………….………………………………..
11. Z kterého města posílali Minotourovi krutou daň? ……………………………………………………..
12. Kdo zabil Minotaura? …………………………………………………..…………………………………………….
13. Setkáme se i dnes s labyrintem? ……………………………………………………………………………….

Řecko – minojská Kréta (počátek 2. tisíciletí př. n.l. – 14.století př.n.l)
O Europě, o Minotaurovi, o Daidalovi, o Ikarovi a o Theseovi
Do dcery fénického krále Europy se zamiloval vládce bohů Zeus. Proto na sebe vzal
podobu krotkého býka, a když si získal důvěru Europy natolik, že si sedla na jeho hřbet, vrhl
se do mořských vln a doplaval s ní až na ostrov Krétu. Tam s Europou zplodil několik dětí. Po
Europě byl pojmenován celý jeden světadíl – Evropa.
Nejstarší syn Dia a Europy Minos se stal vládcem města Knossu. Jeho manželce se však
narodil zrůdný syn – člověk s býčí hlavou. Nazvali jej Minotaurus (Minos po otci, tauros je
řecky býk). Minos syna ukryl před zraky lidí ve zvláštní stavbě – spletitém labyrintu, který pro
něj vybudoval stavitel Daidalos. Protože se Minos bál, aby Daidalos někomu tajemství
labyrintu nevyzradil, odmítal ho pustit z Kréty domů. Daidalos proto sestrojil pro sebe i pro
svého syna Ikara křídla z ptačích per spojených voskem a uprchli vzduchem. Ikaros se však
vznesl příliž vysoko, vosk nevydržel žár slunečních paprsků, křídla se rozpadla a Ikaros utonul
v moři, do kterého se zřítil.
Protože obyvatelé města Atén zabili jiného Minoova syna, uložil jim Minos krutou daň.
Každoročně museli posílat na Krétu sedm dívek a sedm chlapců jako potravu pro Minotaura.
Až jednou se k vylosovaným nešťastníkům dobrovolně připojil hrdina Theseus, který se
rozhodl Atény tohoto trestu zbavit. Minotaura zabil…
1.

Jak se jmenovala dcera fénického krále? (Europa)

2.

Kdo ji unesl na ostrov Kréta? (Zeus v podobě býka)

3.

Jakým způsobem se na ostrov dostali? ( Europa seděla na hřbetu býka – plavali
mořem)

4.

Setkáme se dnes se zbytky této pověsti? ( Evropa - název kontinentu)

5.

Kdo se stal vládcem města Knossu na Krétě? ( nejstarší syn Dia a Europy – Minos)

6.

Kdo byl Minotaurus? ( nejstarší syn Minooa – člověk s hlavou býka)

7.

Co byl labyrint? (složitá stavba s mnoha chodbami)

8.

Kdo vystavěl labyrint – palác na Krétě? (stavitel Daidalos)

9.

Proč syn Ikaros zemřel? ( neposlechl otce – křídla se roztavila, utonul v moři)

10.

Čím se živil Minotaurus? (dívkami a chlapci z Atén)

11.

Z kterého města posílali Minotourovi krutou daň? (Atény)

12.

Kdo zabil Minotaura? (Theseus)

13.

Setkáme se i dnes s labyrintem? (např. bludiště Petřín, Loučeň – zámecká zahrada)
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