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- Napsat zápis do sešitu z látek + přečíst v učebnici tyto kapitoly 

o 43. Sparta 

o 44. Athény 

o 45. Hledání Alfy a Omegy řecké kultury 

o 46. Vrchol a pád řecké polis 

o 47. Klasické řecká kultura byla přístupná každému 

 

Přečtěte si kapitolu o Athénách a antické Spartě v učebnici – viz 

kapitoly se zápisy do sešitů. 

Vytvořte dva komiksy – jeden se bude odehrávat v Athénách, druhý 

ve Spartě. Může to být z různých prostředí běžného života 

tehdejších lidí – škola, rodina, lázně, atd. Je důležité, abyste vystihli 

rozdíl mezi demokratickými Athénami a vojenskou Spartou. 

Vytvořte lapbook – polovina bude věnována Athénám, druhá 

polovina Spartě, můžete kreslit, malovat, lepit, psát atd.  

Můžeme se učit i zábavně, takže se budu těšit na vaši tvorbu. 

Komiksy můžete vytvářet i v digitální podobě, můžete mi je 

naskenovat a poslat na uvedenou emailovou adresu nebo prostě 

přinést do školy, až přijde ten správný čas. 

 



43. Sparta – podmanění vyžaduje 

ostražitost 

 
- území zvané Lakónie – zde vojenské středisko Sparta 

- podrobené území – z obyvatel otroci – heilóti – dělali těžké 

práce, Spartané proti nim vymysleli krutá opatření 

- Sparťané – válečníci, ale pouze v otevřeném boji na pevnině 

 - těžkooděnci = hoplité 

 - lehkooděnci 

 - výchova chlapců od 7 let ve vojenských táborech, 

otužování, bez bot, jeden plášť celý rok, jedli společně a 

skromně žili 

 - od 14 let se mohli účastnit vojenských tažení 

 - od 20 let plná vojenská výzbroj, zařazení do vojenských 

jednotek – do 60 let 

- dívky – zdravé, fyzicky zdatné 

- Sparta uzavřený zemědělský stát – cizinci sem nesměli, 

nerozvíjel se obchod, izolace 

 

44. Atény a počátky demokracie 

 
Attika = poloostrov o ploše 2650km2 na Balkánském 

poloostrově 

- snaha o spravedlivé uspořádání společnosti: 

  urození – rolníci – řemeslníci 

- v čele státu 9 volených archontů z řad urozených 

 

- Athény – středisko kupců, řemeslníků, obchodníků 

 - obchodníci přiváželi levné obilí --) zemědělci do 

problémů --) musí začít pěstovat jiné plodiny --) drahé 

rostliny, musí si půjčovat peníze --) nejsou schopni splácet 

dluhy --) do otroctví pro dluhy --) nespokojenost lidu 



 

Solón = jeden z archontů – za úkol provést změnu zákonů, 

zrušil otroctví pro dluhy 

- zavedl právo mužů starších 20 let hlasovat na lidovém sněmu 

 

Kleisthenés – další zákonodárce, posílil moc lidového sněmu, 

rozdělil obyvatele do 10 skupin, fýl 

 

Demokracie = vláda lidu 

 

 

 

45. Hledání ALFY a OMEGY řecké kultury 

 
Kultura Řecka dosáhla velkého rozkvětu 

- filosofové – dodnes překládáni do všech jazyků 

- bohové – žili na Olympu, nesmrtelní, žili zde jako rodina 

  Zeus – vládce bohů 

  Hera – jeho manželka, ochránkyně rodinného krbu 

  Poseidon – vládce moří 

  Háddés – vládce podsvětí 

  Athéna – bohyně moudrosti 

  Apollón – bůh slunce 

  Hermes, Artemis, Arés, Héfaistos 

- antická keramika – vázy, zdobeny různými vzory 

- mramorové sochy –  

- řecké stavitelství – 

 sloupy – 3 styly: 1. dórský – nemá patku 

        2. iónský – má patku jako šroubovici 

3. korintský – má patku krásně 

zdobenou rostlinným motivem 

 

 



46. Vrchol a pád klasické řecké polis 

 
Řecko – perské války 

- snaha Peršanů získat další území 

- řecká města na pobřeží Malé Asie ohrožena Persií – vzpoura 

x Peršané --) potlačena --) Peršané útočí na Řecko 

- Peršané – početní převaha x Řekové – vhodný způsob boje 

ve správnou chvíli 

- 490 přnl. – b. u Marathonu – vítězí Řekové, do Athén 

vyslán běžec se zvěstí o vítězství, doběhl a padl mrtev, délka 

maratonu 42 km 

- 480 přnl. – b. u Thermopyl – Peršané a Sparťané – Sparta 

poražena v soutěsce díky zradě 

- 480 přnl. b. u Salaminy – vítězí Řekové 

 

Na obranu založili Řekové vojenský obranný spolek 
- společná pokladna, kterou ovládly později Athény a 

vytvořily velkou námořní říši 

 

Perikles 

- zavedl placené úřady, proto mohli být voleni do funkcí 

úředníků i nemajetní 

- zajistil vyplácení sociálních dávek válečným invalidům, 

vdovám, sirotkům 

- nechal opevnit cestu z přístavu do Athén 

- přestavba chrámů na Akropoli 

 

Otrocká práce 

- při těžbě surovin 

 

Peloponéská válka 

- válka Řeků proti Řekům – Athény x Sparta 

- Sparta nakonec vyhrála, vyplenila Attiku, oslabena i Sparta 



47. Klasická řecká kultura byla přístupná 

každému 

 
Athéňané – věřili v moc a sílu člověka 

- všichni byli gramotní, uměli číst a psát, znali zpaměti Iliadu 

a Odysseu 

- mohli volně vyjadřovat své názory 

- právo nosit zbraň, vlastnit pozemek, zúčastňovat se 

politického života, chovat se nezávisle 

- povinnost – poslušnost vůči úrazům, obrana vlasti, úcta 

k bohům, práce pro obec 

 

Divadlo 

- přístup měli muži i ženy 

- drama – vzniklo ze slavností na počest boha Dionýsa = bůh 

přírody a vinné révy  

- hráli jen muži v maskách 

- divadla – stupňovitá, až 15 000 diváků 

 

Akropole 

- krásná sochařská díla 

 

 
 


