
Dějepis – 6 ročník 

Zápis do sešitu: 

KRÉTA – MINOJSKÁ CIVILIZACE – NOVÉ UČIVO 

Nejstarší starověká evropská civilizace – vznik v době bronzové na ostrově Kréta (kolem roku 2000 

př.n.l.), ležícím jižně od Řecka.  

Název minojská – podle bájného krétského krále Minoa. 

Minojci – postavili několik královských paláců – největší z nich ve městě Knóssos (připomínal 

labyrint). 

Tato civilizace zanikla asi po 500 – 800 letech svého trvání.  

15. století př. n. l. – ovládl Krétu řecký kmen – Achájové. 

 

Zápis do sešitu: 

STAROVĚKÉ ŘECKO  

Nacházelo se na jihu Balkánského 

poloostrova, na poloostrově Peloponésu, 

na ostrovech v Egejském a Jónském moři. 

Patřilo k němu také západní pobřeží Malé 

Asie. 

  

Zemědělství 

Vinná réva, olivy, luštěniny, ovoce 

Dováželo se obilí – jeho úroda byla 

nedostatečná, nestačila k obživě. 

Řekové se prosluli jako stavitelé lodí a 

mořeplavci.  

  

MYKÉNSKÁ CIVILIZACE 

V době největšího rozkvětu minojské 

civilizace na Krétě vznikala první civilizace i 

na území dnešního Řecka- 

 

Vytvořily ji – řecké kmeny Achájů (jejich rodová společnost se postupně rozpadala). 

Vytvořeny městské státy – zde se nacházely také paláce králů a domy nejvyznámnějších lidí. Z paláce 

každého města vládl král. 

Město Mykény – největší opevněné město na Peloponéském poloostrově. (Podle tohoto města 

název mykénská civilizace). 

Mykénská civilizace existovala od 16 stol. př. n. l. a zanikla, když do Řecka vtrhly tzv. mořské národy a 

později řecké kmeny Dórů. 

 

Shrnutí: 

Doplň chybějící slova: 

Řecko leží na jihu ___________ poloostrova a na poloostrově _____________. Nejstarší evropská 

civilizace vznikla už v době ________ na ostrově ________. První civilizace na území dnešního Řecka 

se nazývala __________. 

 



Videa ke zhlédnutí – Kompas času – STAROVĚKÉ ŘECKO 1, 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s 

 

Doplň podle učebnice na straně 64 – 65 (NALEPIT, ZALOŽIT DO SEŠITU, POSLOUŽÍ JAKO ZÁPIS) 

Co nastalo po zániku mykénské civilizace? _________________________. Z tohoto období nejsou 

žádné písemné památky, pouze archeologické nálezy a báje o _______________________________. 

Jak se nazývají dvě největší básnická díla starověku? _______________________________________. 

Za jejich autora považovali Řekové ____________. 

O čem vypráví příběh Ilias? ___________________________________________________________ 

O čem vypráví příběh Odyssea? _______________________________________________________ 

(tyto příběhy jsou také vysvětleny v již zmíněném videu – první odkaz Řecko 1). 

 

Náboženství 

Řekové věřili v řadu bohů. Kde bohové sídlili a jak vypadali? __________________________________ 

Lišili se jen tím, že byli ____________ a ___________.  

Vládcem všech bohů byl _________ (2. pád Dia). Jeho manželkou je bohyně ____________________ 

Kdo byl bohem moří? __________ 

Bůh podsvětí _____________ 

Bohyně moudrosti a řemesel ___________ 

Bohyně lásky ___________ 

Řekové své bohy uctívali v _______ a přinášeli jim ________________, pořádali _________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s

