V.

12. VÝZNAMNÁ MÍSTA A PAMÁTKY ŘECKÝCH DĚJIN

Jsou-li Řekové považováni za největší ﬁlozofy, vědce, architekty a sochaře, tvůrce nejkrásnějších eposů i bohaté mytologie a původce
demokracie, pak o Římanech můžeme mluvit jako o vynikajících organizátorech, vojácích, tvůrcích dokonalého právního systému. Byli to
lidé schopní využít jak přírodní bohatství a výrobu ovládnutých území,
tak si přisvojit vše důmyslné a krásné, co jim mohlo být k užitku.
V průběhu pěti staletí vytvořili Římané dokonalý systém republikánského zřízení a v době, kdy již nevyhovovalo, dokázali státní zřízení,
správu, vojsko i výrobu přizpůsobit novým podmínkám za vlády císařů.
Na mapách budeme sledovat, jak se z malé osady stává silný stát dobývající nejprve Apeninský poloostrov (č. 4 a 5), pak západní Středomoří (č. 6) a posléze všechna území kolem Středozemního moře, někde
až hluboko do vnitrozemí (č. 6, 8). Zjistíme, jak velkou část Evropy
ovládly římské legie do konce 2. století, s kým musely bojovat ve 3. až
5. století n. l. a jak Římské impérium v tomto zápase podlehlo (č. 9).
V průběhu deseti století vyrostly v celé rozsáhlé oblasti stovky měst,
přístavů, pevností i dalších staveb, jejichž pozůstatky tam nacházíme
dodnes.
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1 Hrobka krále Filipa ve Vergině (v Pelle)
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Pravděpodobné oblasti života sběračů a lovců
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3. Evropa lovců mamutů a sobů v době posledního zalednění
4. Předchůdci člověka dnešního typu na našem území
5. Naše země v době lovců mamutů a sobů
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II. PRVNÍ ZEMĚDĚLCI A ŘEMESLNÍCI
1. Svět v době počátků zemědělství (6.– 3. tisíciletí př. n. l.)
2. Evropa v období vyspělého zemědělství (4.– 3. tisíciletí př. n. l.)
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4. Novobabylónská říše (7.– 6. století př. n. l.)
5. Vznik a rozvoj Egypta (3000 př. n. I.– 525 př. n. l.)
6. Říše ve východním Středomoří (2.– 1. tisíciletí př. n. l.)
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8. Přírodní podmínky Předního východu v době vzniku prvních států (3.– 1. tisíciletí př. n. l.)
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10. Starověká Čína (říše Šang [Jin] kolem r. 1500 př. n. l., říše Čchin a Chan ve 3. století př. n. l.)
11. Starověká Indie (3000 př. n. I.– 300 př. n. l.)
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IV. STAROVĚKÉ ŘECKO, KOLÉBKA EVROPSKÉ CIVILIZACE
1. Starověké Řecko
2. Stěhování Řeků
3. Velká řecká kolonizace (8.– 6. století př. n. l.)
4. Bitva u Marathónu (490 př. n. l.)
5. Bitva u Thermopyl (480 př. n. l.)
6. Bitva u Salaminy (480 př. n. l.)
7. Řecko-perské války (500–480 př. n. l.)
8. Války mezi Řeky (431–404 př. n. l.) – peloponéská válka
9. Tažení Alexandra Makedonského a jeho říše (336–323 př. n. l.)
10. Alexandreia
11. Helénistické státy (3.– 2. století př. n. l.)
12. Významná místa a památky řeckých dějin

26–29

V. ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM, NEJVĚTŠÍ VELMOC STAROVĚKU
1. Starověká Itálie
Řím za republiky
2. Osídlení Itálie ve 3. století př. n. l.
3. Římská republika do r. 330 př. n. l.
4. Růst římské republiky do r. 265 př. n. l.
5. Punské války a výboje Říma ve 3.– 2. století př. n. l.
6. Římská říše do konce vlády Oktaviána Augusta (do r. 14 n. l.)
7. Spartakovo povstání (73–71 př. n. l.)
8 a – Vznik křesťanství a jeho šíření do konce 5. století n. l.
b – Palestina v 1. století n. l.
9. Římské impérium v době císařství (1.– 3. století n. l.)
Řím císařský
10. Pád Říma (4.– 5. století n. l.)

DOKÁŽETE S POMOCÍ MAPEK ODPOVĚDĚT?

Caesar

1) Jaké jsou povrch a pobřeží Apeninského poloostrova, který zjednodušeně
nazýváme Itálie? Kde jsou nížiny a hory (i sopky)? Přečti uvedené názvy jezer
a řek. Jak se nazývaly významné krajiny a města starověkých dějin Itálie? Které
silnice tudy vedly (odkud kam)? Srovnej s povrchem a pobřežím starověkého
Řecka.
2) Které skupiny obyvatel žily v Itálii v době utváření římské republiky?

3 Delfský vozataj

6 Kolos rhódský

3) Jak dlouhou dobu potřebovali Římané k tomu, aby ovládli Etrusky, Italiky,
llyry a další kmeny i Řeky usídlené v Itálii?

Cicero

2 Feidiova socha boha Dia v Olympii

4) Prostuduj mapku výbojů Římanů ve 3.– 2. stol. př. n. I. a zjisti, o která území
se tehdy postupně rozšiřovala Římská říše.

5 Lví brána
v Mykénách
4 Aténská Akropolis
(vyobrazení z římského období)
Oktaviánus Augustus

5) Kde vzniklo povstání otroků? Kudy táhlo vojsko vedené Spartakem? Kde
se odehrála největší střetnutí s římskými legiemi? Pokus se podle značek mapky popsat průběh a konec povstání.
6) Která území byla k Římu připojena v období konce republiky a počátku
císařství? Kdo patřil k největším vojevůdcům? Jak se nazývaly významné provincie?
7) Císařský Řím se stal kvetoucím městem s bohatou architekturou. Porovnej
s plánkem Říma v období republiky. Vezmi na pomoc také obrázky (i na str. 27).

7 Artemidin chrám v Efesu

8 Mauzoleum v Halikarnasu

8) Největšího rozsahu dosáhla říše na přelomu 2. a 3. století n. I. Která území
byla v této době připojena? Které názvy římských provincií se objevují ve jménech dnešních států nebo jejich částí?
9) Které řeky tvořily velkou část severní hranice Říma? Které pevnosti tu
Římané postavili? Kdo v nich žil? Jak daleko od našeho dnešního území se
nacházela římská hranice? Kde jinde vybudovali Římané pohraniční valy?
10) Kdy se poprvé v Evropě objevily kočovné asijské kmeny Hunů? Kde a kdy
byl jejich náčelník poražen? (Z mapky můžeš vyčíst i jeho jméno.) Které kmeny
sídlily na sever od Rýna, Labe a Dunaje ve 3.– 5. století? Které z nich překračovaly římské hranice a usazovaly se na území impéria? Kdo tehdy napadl Řím
a vyplenil ho?
11) Kdy rozdělil císař Theodosius Římskou říši? Na které části? Jak se jmenovalo hlavní město východní části? Kde se nacházelo?
12) Víš, kde se nacházely a k čemu byly vybudovány stavby namalované na
obrázcích?
13) Z čeho se skládala výzbroj a výstroj římského legionáře střežícího hranici?

11 Palác v Knóssu
9 Spartský bojovník

10 Řecké divadlo

12 Bájný trójský kůň
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