
Dějepis – 13. část 

Přečti si následující část 

 

Opakování 

 

Starověk začal v době užívání písma na určitém území a vznikem 

prvních států. První státy vznikaly v oblastech se zavedeným 

zemědělství asi 3 000 př. n. l., kdy docházelo 

k přeměně některých osad na města. Díky 

písmu poznáváme toto období i tzv. 

písemných pramenů. 

 

Na Blízkém východě v Mezopotámii vytvářeli městské státy 

Sumerové (používali obrázkové a potom klínové písmo a vynalezli 

hrnčířský kruh), později zde vznikly Babylónie (v ní první zákoník) a 

Asýrie. Nedaleko od Mezopotámie se rozvíjela Persie a oblast 

Palestina, kde vzniklo židovské 

náboženství a starší část Bible – Starý 

zákon. 

 

 

 

Zhruba ve stejné době (jako městské státy v Mezopotámii) vznikal i 

starověký Egypt. Jeho dějiny dělíme na období Staré, Středí a Nové 

říše. Stará říše se nejvíce proslavila hrobkami faraonů – pyramidami 

(a rovněž mumiemi). Egypťané psali hieroglyfy na listy vyrobené 

z rostliny papyrus a vytvářeli 

mimo jiné sfingy a kolosy. 

Z Nové říše jsou dochovány 

stavby chrámů ve městě Luxoru a 

skalního hrobky v Údolí králů. 

 

Starověké státy se vyvíjely i ve vzdálenějších 

částech Asie – v Indii a Číně. V Indii přitom 

vznikla dvě náboženství: hinduismus a 

buddhismus – v Číně zase Velká čínská zeď a 

řada objevů a vynálezů.  

 

 

Vrcholem starověku se staly vyspělé státy 

v Řecku a Římě. Ty nám přinesly řadu 

důležitých poznatků ze stavitelství, umění, 

vědy a společenského života. V Řecku byly 



nejznámější civilizace na Krétě, v Mykénách a 

také městské státy Athény a Sparta. Athény měly 

vyspělou demokracii a Sparta tvrdě vychovávané 

vojáky. Starořecké období poznamenaly války 

s Peršany i mezi městskými státy.  

 

 

Řím existoval jako království, republika a 

císařství. V 1. století n. l. začalo do Říma pronikat 

křesťanství – ve 2. století n. l. to byla nejmocnější 

a největší světová říše s moderní armádou a 

obrovským hlavním městem plným nádherných 

staveb. Po jejím zániku roku 476 n. l. končí 

starověk a začíná středověk. 

 

 

Napiš si otázky a odpověz na ně do sešitu 

Opakování 

Kdy začal starověk? (dvě odpovědi) 

Co měly první státy zavedené? 

Kdo vytvářel státy na Blízkém východě? 

Jaké dva státy byly na Blízkém východě? 

Jaká důležitá kniha vznikla na Blízkém východě? 

Na co psali Egypťané? 

Co stavěli Egypťané? 

Napiš 2 egyptské stavební památky. 

Jaké státy se vyvíjely v Asii? 

Jaká náboženství vznikala v Indii? 

Co postavili v Číně? 

Jaké nejznámější civilizace byly v Řecku? 

Který městský stát vychovával tvrdě své vojáky? 

Jaké náboženství začalo pronikat do Říma v 1. století n. l.? 

Co se stalo roku 476 n. l.? (dvě odpovědi) 

 


