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Očekávaný výstup:
Žák rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských
civilizací.
Žák se seznámí s významnými typy památek.
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Řecko
Roku 2000 př. n. l.

osídlily Řecko kmeny……………... Řecko se rozkládá na poloostrově

………………… a ………………... Nejvýznamnějším z mnoha ostrovů byl ostrov ……………, kde se
rozvíjela nejstarší civilizace ……………... Vládnoucí třída ……………….. žila ve městech. K
největším patřilo město ……………….., které se proslavilo mohutným kyklopským zdivem.
Zdejší

civilizace

se

nazývá…………….

Na

území

Řecka

se

v

okolí

měst

…………………………………………………………. vytvářely městské státy. Kolem roku 1000 př. n.l. se
začal stěhovat na řecké území nový kmen ……………….. Další období se jmenovalo podle
významného spisovatele ………………………, který se proslavil básnickými skladbami
………………… a ……………….. Řekové obsazovali (kolonizovali) nová území na poloostrově
………………………….. a později na pobřeží …………………………… moře.

Vysvětli:
Demokracie…………………………………………………….…………………………………………………………………….
Tyranida ……………………………………………….………………………………………………………………………………..
Otrok……………………………………………….………………………………………………………………………………………
Aristokracie ………………………………….…………………………………………………………………………………………
Kolonizace……………………………………………………………………………………………………………………………….

bezprávný občan
řecký stát
nejvyšší hora - sídlo bohů
příslušník nejstaršího kmene
vládce ve Spartě

Řecko
Roku 2000 př. n. l.

osídlily Řecko kmeny Achájů. Řecko se rozkládá na poloostrově

Balkánském a Peloponéském. Nejvýznamnějším z mnoha ostrovů byl ostrov Kréta, kde se
rozvíjela nejstarší civilizace minojská. Vládnoucí třída aristokracie žila ve městech.
K největším patřilo město Mykény, které se proslavilo mohutným kyklopským zdivem. Zdejší
civilizace se nazývá mykénská. Na území Řecka se v okolí měst Athény, Sparta, Théby aj.
vytvářely městské státy. Kolem roku 1000 př. n.l. se začal stěhovat na řecké území nový
kmen Dórů. Další období se jmenovalo podle významného spisovatele Homéra, který se
proslavil básnickými skladbami Ilias a Odysea. Řekové obsazovali (kolonizovali) nová území
na poloostrově Malá Asie a později na pobřeží Středozemního moře.

Vysvětli:
Demokracie- vláda lidu
Tyranida – krutá vláda
Otrok-bezprávný občan
Aristokracie – rodová šlechta
Kolonizace – obsazování území
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