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Prečo sa učíme dejepis, iným slovom históriu? Pod-
ľa starého príslovia „História je učiteľkou života”. Ten, 
kto pozná minulosť, lepšie pochopí prítomnosť, naše 
každodenné starosti a radosti. Človek, ktorý pozná his-
tóriu, lepšie porozumie románom, filmom i maľbám.
Vie zareagovať na také témy, o ktorých sa rozprávajú 
dospelí. Ak počas ciest uvidí historické pamiatky, môže 
si spomenúť na množstvo zaujímavých vecí.

Ľudia sa nezaoberajú minulosťou len pre takéto 
„užitočné“ účely, ale aj preto, že poznanie samo o sebe 
je zaujímavé a pekné. Už aj vy viete všeličo z dejepisu: 
z čítania na prvom stupni školy, z filmov, ktoré ste vide-
li v kinách či televízii, alebo z rozprávania svojich rodi-
čov... Zaiste ste už počuli o tom, že praveký človek lovil 
obrovské zvieratá podobné slonom, avšak chlpaté, 
mamuty. Taktiež viete, že predkovia Maďarov nežili tu 
v Karpatskej kotline. Dočítali ste sa aj o tom, aké ničivé 
boli nájazdy Tatárov a Turkov. Počuli ste o kniežaťi Ar-
pádovi, Jánovi Hunyadim (Huňadym), kráľovi Matejovi, 
Františkovi Rákóczim (Rákocim), Lajosovi Kossuthovi...

Nebojte sa, dejepis nie je „suchým“, nudným pred-
metom. Učebnicu sme napísali tak, aby učivo vždy 
doplnilo pestré, zaujímavé čítanie. Keď sa množstvo 
zaujímavostí nezmestilo do samotnej lekcie, po nej 
nájdete aj osobitné čítanie. To sú doplňujúce poznatky, 
ktoré sa nemusíte naučiť, iba ak vám to učiteľ osobitne 
predpíše. Takéto „doplňujúce poznatky“ sú vytlačené 
na farebnom pozadí.

Do minulosti môžete zavítať aj pomocou internetu! 
V učebnici uvádzame adresy na internete @, na ktorých 
nájdete ďalšie zaujímavosti.

V histórii nie sú dôležité len udalosti a osoby. Je 
dobré poznať aj úžitkové predmety či nástroje z minu-
losti. Ak sa vám bude chcieť, niektoré z nich si môžete 
pomocou učebnice aj sami pripraviť v zmenšenej po-
dobe. Postupujte podľa návodu Aj ty to vieš urobiť!.

V učebnici často nájdete znak slniečka R. To zname-
ná, že slovo alebo výraz pred týmto znakom je uvede-
ný v Malom lexikóne na konci učebnice. Prečítajte si 

vysvetlenie aj vtedy, ak textu rozumiete aj bez neho! 
Možno ste to nevedeli celkom presne! Vyskúšame si 
to? Vyhľadajte v Malom lexikóne tento výraz: „malý 
lexikón“. Čo myslíte, prečo je práve slniečko znakom 
Malého lexikónu? (Myslite na väčšie či menšie „tmavé 
miesta“ – nedostatky, vo svojich vedomostiach!)

Všimnite si aj to, akým typom písmen sú napísané 
jednotlivé slová či vety! Dôležitejšie veci sú vytlačené 
kurzívou, ležatými písmenami, čiže takto. A najdôleži-
tejšie sú vytlačené takýmito písmenami. Tieto hrubé 
písmená takmer „vyskočia“ zo strany, takže keď si učivo 
chcete zopakovať na konci domácej prípravy (alebo v 
prestávke pred hodinou, kým si dáte desiatu), takto 
tlačené slová a výrazy vám pomôžu. 

Pomoc pri používaní učebnice vám poskytne aj 
Zoznam mien a pojmov, ktorý je tiež na konci učebnice. 
V ňom sme zhrnuli, na ktorých stranách učebnice sa 
uvádzajú jednotlivé osoby či pojmy. 

Ľahšie sa vám bude učiť, ak budete pravidelne pou-
žívať knižky, ktoré sme k učebnici pripravili práve pre-
to, aby pomáhali vám a vašim učiteľom. 

V historickom atlase vydavateľstva Nemzeti Tan-
könyvkiadó môžete vyhľadať všetky miesta, o ktorých 
hovoríme v učebnici. Takto si môžete ľahšie zapamätať 
učivo. Otázky a úlohy, pri ktorých je potrebné použiť 
mapu, označuje znak glóbusu: ¸

V pracovnom zošite Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből) nájdete veľa zaujíma-
vých, hravých a kreslených úloh, ktoré vám pomôžu 
lepšie si osvojiť dejepis.

V čítanke Az ókor izgalmas világa (Pútavý svet staro-
veku) sa k jednotlivým lekciám pripájajú zaujímavé a 
napínavé príbehy a ďalšie zaujímavosti. Otázky spoje-
né s touto čítankou sme v našej učebnici označili zna-
kom otvorenej knihy: &

Pri učení sa dejepisu Vám praje veľa dobrých zná-
mok a ešte viac radosti

autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva,  
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zápas dinosaurov

„Hodiny Zeme“ 

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: Vedci tvrdia, že pred piatimi miliardami rokov 
plyn a prach, ktorý sa víril v kozme R, zhustol a zoskupil sa do ťaž-
kej masy. Takto vzniklo naše Slnko. Prebytočná hmota sa zosku-
pila okolo otáčajúceho sa Slnka do tvaru kotúča, potom sa väčšie 
čiastky hmoty stmelili. Takto vznikli – takmer súčasne so Slnkom 
– planéty, napríklad Zem. Je veľmi ťažké, ba takmer nemožné po-
chopiť takýto dlhý časový úsek. Preto si predstavme, že od vzni-
ku Zeme dodnes uplynul iba jeden deň, dvadsaťštyri hodín. Čo 
myslíš, o koľkej sa asi na Zemi objavil človek? Ráno? Napoludnie? 
Alebo až večer? Prečítaj si tento článok a nechaj sa prekvapiť!

Vznik života na Zemi: Zem teda vznikla z oblaku plynu a prachu, 
okolo nultej hodiny. „Hodiny“ plynuli, a sotva sa niečo udialo. Ho-
rúca zemská kôra spevnela, vytvorila sa pevnina (zatiaľ iba jedi-
ný kontinent!) a obrovský oceán. Až „večer okolo jedenástej (čiže 
okolo 23. hodiny)“ sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy sa 
pozdĺž zlomov začali navzájom od seba pomaly vzďaľovať. „Van-
drovanie“ kontinentov trvá dodnes – ročne sa vzďaľujú niekoľko 
centimetrov. V tom čase už žili v moriach stavovce, ryby. 

„Niečo po jedenástej hodine nočnej“ sa objavili 
„hrozivé jašterice“, po grécky dinosaury. 

Tieto obrovské plazy dlho panovali na 
Zemi. Nie div, veď niektoré z nich boli 
12 metrov vysoké a 30 metrov dlhé. 
Ako dnešné trojposchodové domy! 
Vedci  na základe kostier vypočítali, že 
mohli vážiť vyše 100 ton! (Dnes žijúce 
slony vážia „iba“ 5 ton, váha osobného 

auta je asi 1 tona.)

Vznik človeka: „Päť minút pred polnocou“ (čiže 
pred dvadsiatimi miliónmi rokov) žili v Afrike tie 

praopice, ktoré považuje väčšina vedcov za 
spoločného predka ľudoopov R a človeka. 

O niekoľko miliónov rokov neskôr sa už  
v Afrike potulovali také tvory, napoly opi-
ce a napoly ľudia, ktoré už neustále cho-
dili na dvoch nohách.
Nakoniec, asi pred tridsaťtisíc rokmi 
(„čiže iba pol sekundy pred polnocou!“) 
sa objavil na Zemi dnešný človek. Vedci 
mu dali meno Homo sapiens, čiže člo-
vek rozumný.

 Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

 V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz  
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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7Pravek

Človek „zručný“  
(pred 3 miliónmi rokov)

1.  Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

Dejiny človeka sa začali veľmi dávno. Vedci predpokladajú, že náš 
pradávny predok (predčlovek) sa podobal na opicu ešte väčšmi než 
dnešný človek. Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

Praveký človek chodil už len na zadných končatinách. Jeho ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. Vedel nimi používať kamene, dreve-
né palice na lovenie zvierat či získanie ovocia zo stromov. 

Na základe archeologických nálezov možno predpokladať, že sa 
lebka človeka veľmi zmenila. Mozog pravekého človeka bol menší, 
tvoril asi polovicu či tretinu objemu dnešných mozgov. Preto bola aj 
menšia mozgová časť lebky. Vývojom sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. To je aj na základe archeologických nálezov viditeľ-
ným dôkazom toho, že naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

Dnešní ľudia typu mongoloid, europid, negroid • Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú! 

Takto asi vyzerali prví ľudia, ktorí už 
vyrábali nástroje. Archeológovia ich nazvali 
„zručnými ľuďmi“. 

• Povedz, v čom sa človek zručný podobá 
opiciam a v čom dnešnému človeku!

Dnešný Homo sapiens 
(pred 30 000 rokmi)

Človek neandertálsky 
(pred 80 000 rokmi)

Človek vértesszőlőssky  
(pred 0,5 milióna rokov)

„Rodokmeň“ človeka • Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

Vývin lebky 

• Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 
Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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8 Pravek 

1   Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom.  
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

2   V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

Odtlačok nohy človeka z Vértesszőlősu. 
Možno tade chodil Samuel? ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

Archeológovia odkryli v minulosti a odkrývajú dodnes kostry mno-
hých predkov dnešného človeka. Najstaršie nálezy našli v Afrike. 
Nie je to náhoda: podľa vedcov človek pochádza z tohto kontinen-
tu. Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O Afrike sa preto 

hovorí, že „je kolískou ľudstva“. 1  2
V Maďarsku tiež vykopali pozostatky kos-

tí, ktoré sa stali svetoznámymi. Neďaleko 
diaľnice Budapešť – Viedeň, v obci Vértes-
szőlős (po slovensky Síleš) našli prastaré 
kosti a nástroje. Okrem iného aj detské zuby 
a časť lebky (tylovú kosť R) človeka, starú 
pol milióna rokov! Keďže kosti našli v deň 
Samuela, vedúci archeológ nazval pračlove-
ka Samuelom.

Takto mohla vyzerať Lucie. 
Predpokladanú podobu jej 
tváre vytvorili pomocou náj-
dených pôvodných kostí 

Toľko sa zachovalo z Lucie 
(ľavý obrázok) 

Olduvajská roklina. Vidíme krajinu a lebku predka človeka, ktorý tu kedysi žil, jeho obraz – výtvor fantázie dnešného grafika - a nie-
koľko nástrojov, ktoré tento pračlovek používal. ¸ Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 
smerom putoval človek v praveku!
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9Pravek

Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. Spočiatku to boli kamene, 
palice a kosti zvierat, ktoré veľmi ani nezmenil. Použil ich, ako ich 
našiel. Už vtedy veľmi dbal o ich formu. Hľadal napríklad kamene, 
ktorých jeden koniec bol oblý, priliehal do dlane, kým druhý bol špi-
catý.

• Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

Neskôr začal svoje nástroje sám tvarovať. Kamene napríklad otĺkal 
navzájom o seba (štiepal). Takto vznikol pästný klin.

& Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

Ostré a špicaté (zahrotené) úštepy (úlomky) kameňa alebo vysu-
šené a rozštiepené kosti priviazal o koniec palice, vyrobil kopiju a 
oštep. Kopiju používal predovšetkým ako bodák, kým oštep vrhol 
do zvieraťa. Kamene, podobné pästnému klinu, pripevnil na rúčku, 
čím vznikla kamenná sekera. Nakoniec vyrobil aj najdôležitejšie 
zbrane na lov: luk a šíp. 3

Ako sa rozvíjalo myslenie a zručnosť pravekého človeka, zhoto-
voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. Naplánoval si lov a vyhotovil k nemu zbrane.

• Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči. Praveký 
človek používal spočiatku iba jednoduché výkriky, potom svoje myš-
lienky vyjadroval čoraz zložitejšie: slovami a vetami. 

• Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

• Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

Pästné kliny • Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

3   Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané  
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

• Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

Harpúna a jej použitie

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

Vývoj pravekého človeka
Vývin jeho tela:  - vzpriamená chôdza, zručné ruky
 - veľká mozgová časť lebky
Vývin jeho nástrojov:  - nájdené kamene, palice, kusy kostí
  - pästný klin
  - kopija, oštep, kamenná sekera, harpúna
  - luk a šíp.
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Praveký lovec, ktorý sa maskuje pomocou 
zvieracej kože 

Lov na pravekej maľbe na skale z Afriky a lovec dnešných čias • Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

Muži na love v Afrike • Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú? 

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť! 
Urob si luk! Nájdi pružný (čerstvý) konár! Na oboch jeho 
koncoch urob menší zárez, ohni ho a priviaž naň tetivuR! 
(Tenší špagát, prípadne rybárske lanko.) Nájdi druhý, rovný 
konár, na jednom konci sprav na ňom zárez tvaru V – tu 
„sadne“ na tetivu. Toto bude šíp. Dávaj si pozor, keď si ho 
vyskúšaš – nikdy  necieľ na človeka alebo zviera, lebo nechtiac 
ich môžeš  vážne poraniť, napríklad na očiach!
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách.  
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť.  
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

Ľudia, vyrábajúci nástroje, žili v skupinách. Tieto skupiny nazývame 
tlupami. Členovia tlupy si medzi sebou rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali ovocie, bobule, huby a jedlé 
korene. Nazbieranú potravu a korisť lovcov nezjedli ihneď (ako 
to robia zvieratá, ktoré žijú vo svorkách), ale odniesli si ju do svojho 
obydlia a rozdelili medzi sebou. Takto väčšinou nikto nemusel hla-
dovať. 1

• Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

1   Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

Najväčší rozsah stálej ľadovej pokrývky na 
severnej pologuli v dobe ľadovej 

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

• V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

Lov na medveďa pri jaskyni • Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

2   Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa  
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“ 

Kde bývali?

Bolo veľmi dôležité vybrať si vhodné miesto na bývanie. Pri výbere 
bolo dôležitým hľadiskom, aby bola v blízkosti pitná voda (prameň, 
potok, rieka). Ak určitá skupina ľudí mala veľké šťastie, mohla sa usíd-
liť v jaskyni. Takúto možnosť však mali iba máloktorí, veď jaskýň bolo 
málo. Bývali preto skôr v stanoch, ktoré zhotovili z kože ulovených 
zvierat, konárov a často z kostí veľkých zvierat. Bývať v stane bolo  
z istého hľadiska aj výhodné, stan sa totiž mohol ľahko rozobrať a 
skupina sa mohla rýchlo vydať po stopách veľkých zvierat.

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

Keď praveký človek zbadal, že blesk podpálil les, spočiatku utekal 
rovnako vystrašene ako zvieratá. Postupne však pochopil, že oheň 
mu môže byť aj na úžitok. Do svojho obydlia začal prinášať tlejúce 
(horiace) konáre. Oheň ho chránil pred zimou a útokmi divej zveri. 
Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme, boky ktorého obložili kameňmi.

Používanie ohňa umožnilo pravekému človeku pobyt aj v chlad-
nejších oblastiach a bolo dôležité aj z hľadiska stravovania: väčšie 
kusy mäsa si upiekli.

Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 
sami dokážu založiť oheň. Keď jeden kameň otĺkali o druhý, často 
vznikla iskra, ktorá mohla podpáliť priloženú suchú trávu. Rýchlejším 
a bezpečnejším spôsobom zakladania ohňa bol „ohnivý vrták“. 2

Kresanie ohňa a používanie „ohnivého vr-
táka“

• Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták! 

Život v praveku
Stravovanie:  - zber,
 - lov, rybolov
Ľadová doba → zmení sa spôsob života:
 - dôležitosť lovu
 - úloha ohňa.

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

Život v tábore • Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

Pravekí ľudia nám zanechali mnohoraké umelecké diela.
Jednoduché kresbičky, vyryté do kameňa alebo mamutích kostí, 

zobrazujú väčšinou zvieratá. Častejšie sa nájdu niekoľkocentimetro-
vé sošky ľudí či zvierat, vytesané z kameňa. Spomedzi sošiek ľudí 
sú najznámejšie malé figúrky žien. Ich postavy sú oblé (tučné), ale 
tváre sú nevypracované. Praveký „umelec“ šikovne využil prirodze-
né formy, tvary kameňa. Otĺkaním a tesaním ich 
ďalej stvárňoval, aby mali zvieraciu alebo ľudskú 
podobu. Ešte známejšie sú praveké jaskynné 
maľby. Najkrajšie z nich boli objavené v jasky-
niach v dnešnom Španielsku a Francúzsku. 1  2

Najznámejšia praveká soška: ženská postava vy-
tesaná z vápenca. Našli ju na území dnešného Ra-
kúska (Venuša z Willendorfu). Je vysoká iba 11 cm  

• Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 
zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy? 

• V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

1   Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo  
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

2   Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R 
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne  
v  Lascaux a Altamira!

Kresba bizóna z jaskyne Altamira a odtlačok ruky umelca na stene jaskyne
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky,  
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné. Je isté, že väčšina umeleckých diel nemala iný 
účel ako vyvolávať zážitok, spôsobiť radosť z krásy.

2. Je však na tom niečo čudné! Najkrajšie maľby boli obyčajne na-
maľované v najmenej prístupných, neschodných, tmavých častiach 
jaskýň. Pravekí ľudia, ktorí ich maľovali, si pravdepodobne mysleli, 
že namaľovaním zvierat si uľahčia lov (hlavne ak do nich namaľujú 
aj šípy).

Možno v hĺbke týchto jaskýň vykonávali pred obrazmi aj nejaké 
čary, akýsi obrad R. Takto si chceli získať „dušu zvierat“ alebo chceli 
takto nad nimi zvíťaziť. Tieto obrady nazývame cudzím slovom má-
giou. 3

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku. 
Mŕtveho často ozdobili šperkami, jeho pokožku pomaľovali červe-
nohnedou farbou. Tú považovali za farbu života. Niekedy pochova-
li spolu s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety. Pravdepodobne si 
mysleli, že ich bude môcť použiť aj na druhom svete.

Tým, že do hrobu pochovali aj predmety, vyjadrili aj svoj hlboký 
smútok. Našiel sa aj taký hrob, kde množstvo pozostatkov kvetín 
ukazuje, že mŕtvemu ustlali z kvetov a jeho telo tiež pokryli kvetina-
mi. Zrejme ho mali veľmi radi! 4

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

Praveké umenie je skrášľovanie, krása a 
zároveň viera v čary:
- kresby, sochy, jaskynné maľby.
Viera v posmrtný život   → pohrebné 
zvyky.

Pripravuje sa jaskynná maľba 

• Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 
praveký „umelec“!

4   Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

3   V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu.  
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi,  
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

Luciin stolček, veľkonočné kraslice a bahniat-
ka • Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 
predmetom!

Veľkonočná oblievačka • Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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Žatva kosákom. • Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

Staré roľnícke nástroje: rýľovacia palica,  
motyka, rýľ, kosák, drevený pluh

• Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

1   Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

• Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat  

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)  
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

Počiatky obrábania pôdy sú spojené s náhodnými pozorovaniami. 
Roztrúsené semená vyklíčili a vyrástli z nich nové rastliny. Ak skyprili 
pôdu a zabezpečili dostatok vody, úroda bola oveľa bohatšia. 

Ľudia vyrobili prvé roľnícke nástroje. Najskôr pôdu kyprili len 
jednoduchými palicami, potom sa objavili prvé motyky a rýle. 
Prvé drevené pluhy R boli vyrobené pred tisíckami rokov. 

Najdôležitejšími rastlinami vo výžive sa stali obilniny (jačmeň, pše-
nica, proso). Obilie žali kosákmi, ktoré vyrobili z kamenných čepie-
ľok (ostrí), nasadených do rúčky z dreva či kosti. 

Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 
ľudí sa stal chlieb. 1

Chov zvierat

Chov zvierat sa začal v období oteplenia po ľadovej dobe. Zviera-
tá, ktoré počas lovu len zranili, ale nezabili, odniesli domov a kŕmili. 
Slúžili ako „živé sklady mäsa“ v chudobnejších časoch. 

Ovce a kozy sa udomácnili pravdepodobne tak, že mláďatá ulo-
vených zvierat sa spriatelili s deťmi, ktoré ich nedovolili zabiť, ale do-
chovali ich.

Človek sa o zvieratá nielen staral, ale ich aj rozmnožoval. Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. To isté sa stalo aj v prípade rastlín. 
Zasiali vždy semená tých druhov rastlín, ktoré prinášali najbohatšiu 
úrodu. Tento proces nazývame šľachtením. Takto po dlhom čase 

Sú miesta, kde dodnes orú dreveným pluhom • Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

vznikla dnes známa odroda R pšenice s veľkým klasom, alebo druh 
ovce, majúcej vlnu s veľmi jemnými vláknami.

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

• Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

Po čase už človek svoje kamenné nástroje nevytváral otĺkaním, ale 
brúsením. Na plochý kameň nasypal mokrý piesok a na ňom brúsil 
kamenný nástroj dovtedy, kým nebol úplne hladký a ostrý práve na 
mieste, kde to bolo potrebné. Takto mohol vyrobiť veľmi dobré ka-
menné sekery, ktoré mu pomáhali bez námahy vyrúbať veľké stro-
my. A tie boli čoraz viac potrebné! 2  3

Keďže sa rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat, ľudia museli 
trvalo žiť na jednom mieste. Usadili sa. Na stavbu stálych príbytkov 
použili veľa dreva. Bez kamennej sekery by bolo nemysliteľné vyrú-
bať strom a opracovať drevo.

Začiatok priateľstva.  Kosti v archeologických nálezoch dokazujú, že priateľstvo psa 
a človeka trvá už niekoľko desaťtisíc rokov 

• Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

2   Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

3   Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

Brúsenie kamennej sekery a osadenie rúčky  

•  Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 
lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

Oteplenie podnebia
→ obrábanie pôdy
→ chov zvierat (zdomácnenie, šľachtenie).
Usadenie sa.
Brúsené kamenné prostriedky   → lepšie nástroje
    → účinnejšia práca.
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Výroba nádoby z hlinených šúľancovFotka hrnčiara zo súčasnosti, ktorý pracuje 
prastarým spôsobom

Prastaré krosná. • Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci  

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou  
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

Už aj človek, ktorý svoju potravu pozbieral, potreboval nádoby na 
uskladnenie plodín. Výroba pálených hlinených nádob, čiže hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. Ako človek začal pestovať obi-
lie, potreboval čoraz viac nádob, veď časť úrody bolo treba odložiť na 

zimu a na jar. Týmto účelom vyhovovali ešte aj košíky uplete-
né z prútia či trstiny. V nich sa však nedalo variť. 

Boli potrebné nádoby odolné vode a plameňom. 
Vyrobili preto hlinené nádoby, ktoré vypálili v peci. 

Takto sa hlina stala tvrdou keramikou, ktorá 
bola odolná vode.  1  2

Pradenie a tkanie

V tomto období lov už nebol všade hlavným zamestnaním. Na 
miestach, kde boli dané prírodné podmienky,  pestovali rastliny. Pre-
to ľudia mali menej kože a kožušín, než predtým. Rozšírilo sa prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy vyrobili priadze (vlákna, nite). 

Neskôr vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. Ovce ostrihali, ich 
vlnu vyprali a podobne z nej spriadali priadzu. 

Potom mohlo nasledovať tkanie. Nite hore pripevnili na drevený 
rám. Na spodný koniec týchto zvislých nití uviazali hlinené závažia, 
potom pomedzi ne prevliekali krížne (vodorovné) nite. Drevom ich 
pevne pritlačili k sebe, aby bola tkanina hustejšia. Takto tkali plátno 
a súkno R. Takýmto spôsobom si nevyrábali len odevy, ale aj mäkké 
farbené koberce, ktoré robili ich obydlia útulnejšími.

1   Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

2   Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

• Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

Sekera a čakan odliate z medi • Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

Meč a dýka vyrobené z bronzu • Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

Odlievanie kovov na stratený vosk

Tavenie kovov

Pravdepodobne náhode vďačíme aj za objavenie tavenia kovov R: 
vo veľkom ohni vytiekol roztavený kov z kameňov s obsahom kovov. 
Zaplnil malú jamku, ktorej formu presne zachoval, keď stvrdol. 

Človek začal vyrábať formy, pomocou ktorých odlieval nože, 
kopije či hroty šípov. Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. Aby rozdúchaný oheň dosiahol vysokú 
teplotu, potrebnú k vytaveniu kovov, používali veľké mechy, vyro-
bené z kože zvierat. 

Prvými známymi kovmi boli pravdepodobne zlato a meď. Tie 
však nie sú celkom vhodné na výrobu nástrojov. Zlato je príliš mäkký 
kov a málokde sa vyskytuje, meď je tiež mäkká a krehká. Preto až do 
objavenia bronzu aj naďalej používali kamenné nástroje. 3

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. Vyrábali  
z neho veľa vecí: od nástrojov na obrábanie pôdy cez ští-
ty až po meče. 

Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-
mosti a skúsenosti, ktoré si osvojilo iba málo ľudí. Aj 
potrebné náradie bolo veľmi hodnotné: pece, mechy, 
kladivá atď. Tí, ktorí si osvojili fortiele tejto práce a vy-
hotovili si aj potrebné nástroje, v živote sa už nevenovali 
ničomu inému. Aj z tejto práce veľmi dobre vyžili, lebo 
ostatní uznávali ich robotu. Takto vzniklo kováčske re-
meslo.

3   Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

• Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába  
z kameňa, kosti alebo dreva!

 

Mechy • Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

Pestovanie obilia → uskladnenie → hrnčiarske remeslo.
Pestovanie rastlín (ľan, konope) → pradenie – tkanie.
Tavenie kovov → kováčske remeslo:
– zlato, meď.
– bronz (zliatina).
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Ötzi v zajatí ľadovca

Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

•  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti? 

•  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť! 

Aj bez hliny môžeš byť hrnčiarskym majstrom! Pracuj so 
slaným cestom! Nasyp do misy múku, rovnaké množstvo 
soli, potom ich zamiesi s vodou na husté cesto! Môžeš z neho 
tvarovať najrôznejšie formy: misu, nádobku, popolník atď. Ak 
sa vysušia (trvá to jeden či dva dni), pomaľuj ich vodovými 
farbami!
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat  
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života.  

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

Keď sa rozšírilo pestovanie rastlín, najdôležitejšou potravou sa 
stalo obilie. Obilie dalo človeku istotu, lebo zožal viacnásobok zasia-
teho semena. Obilie začali pestovať v takých oblastiach, kde bolo 
dostatok vody a slnečného žiarenia. Na týchto miestach vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat (jed-
ným slovom poľnohospodárstvom), už nevandrovali. Ani nemohli, 
veď museli žiť tam, kde zasiali semená, kde uskladnili úrodu.

Postavili si domy z trvácnych látok. V lesnatých krajoch sa sta-
vali väčšie domy z dreva, inde menšie chalupy z konárov. Kde vôbec 
nebolo dreva, tam domy stavali z kameňa alebo nepálených hline-
ných tehál (váľkov). Vytvorili sa prvé dediny, v ktorých mohlo bý-
vať aj niekoľko sto ľudí. 1

•  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

•  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

Vnútro dedinského domu na konci praveku 
(rekonštrukcia) • Aké náradie a nástroje ro-
zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

1   Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

Takáto mohla byť dedina postavená na ko-
loch. Je to rekonštrukcia, čiže budovy sú 
postavené na základe zistení vedeckých 
výskumov. 

Stavajú dedinský dom • Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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Dnešné mesto v Iraku • V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

2   Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)
• Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

Ruiny Jericha Podľa správy o archeologickom výskume: „...tam, kde hradby sú dodnes 6 m 
vysoké, vyčnieva okrúhla veža, ktorej rozmery sú podmaňujúce. Samotná veža je pevná 
kamenná stavba, jej celková výška je 9 metrov a rovnako dlhý je aj jej prierez. Na jej vrchol 
sa dá dostať po 28 schodoch.“

Prvé mestá, postavené na konci praveku, sú oveľa väčšie. Mestá 
obklopili obrovskými múrmi (hradbami). 2

• Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

Najviac roľníckych spoločenstiev vzniklo v údolí veľkých riek. Ta-
mojší ľudia postavili pozdĺž riek hrádze a vykopali kanály. 3

Tieto rieky sa každoročne rozvodnili (prišli záplavy). Keď už voda 
výrazne stúpala, prekopali hrádze a voda zaplavila polia. Keď hladina 
rieky začala opäť klesať, hrádze znovu zatvorili. Voda sa už nemohla 
vrátiť do koryta rieky s ubúdajúcou vodou, ale zostala v kanáli. Vo-
dou z kanálov polievali polia. Vybudovanie hrádzí a čistenie kanálov 
si vyžadovalo prácu veľkého počtu ľudí. 4

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. Na týchto pôdach sa urodilo veľmi veľa potravy: 
najmä obilia. Viac, než roľníci so svojimi rodinami spotrebovali. Vzni-
kol nadbytok.

3   Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

• Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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Zavlažovacie zariadenia: priehrada, stavidlo, kanál, váhadlovéR zariadenie na pre-
čerpanie vody • Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-
nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

Samozrejme nie! Práve nadbytok umožnil, aby z malých dedín 
vznikli organizované spoločenstvá. Ako zužitkovali nadbytok?

1. Zásobovali z neho vedúcich. Oni riadili spoločnú prácu, napr. vý-
stavbu hrádzí.

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. Roľnícke práce 
bolo možné vykonávať len v mieri. Vyrobené potraviny a maje-
tok spoločenstva bolo treba chrániť pred nepriateľom.

Začiatky obchodu: výmena

Ako sa šírila výroba, časť nadbytku použili aj na výmenu. Ob-
chodovali s obilím, so zvieratami a aj s výrobkami remeselníkov. Okrem 
toho aj s takými látkami, ktoré boli dôležité pre každého, avšak nevy-
skytovali sa všade: napríklad s drevom, soľou a kovmi. 

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. Odvtedy používali najmä 
vozy na štyroch kolesách, ktoré ťahali somáre alebo voly.

Veci spoločenstva

Prvým výrobným spoločenstvám patrili čoraz väčšie územia. Vedúci 
týchto spoločenstiev (napríklad králi, vojvodcovia, kňazi) riadili veci 
verejné (spoločné). Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-
ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných. 

Vznikom prvých štátov sa končí pravek a začína starovek.

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

Závlahové hospodárstvo → viac 
potravy → nadbytok:
– zásobovanie vedúcich a vojakov
– obchod.

• Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

Obchodník.  Niektorí z nich prepravovali to-
var na vozoch, ale prevažovala preprava na 
somároch

4   Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť.  
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“Domorodec Indonézie, na pleci má kamennú 

sekeru • Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

Chlapci na jednom z ostrovov v Bengálskom 
zálive lovia ryby a vodné vtáky. Farebné ma-
ľovanie na ich tvári je ozdobou, ale zároveň 
chráni aj pred hmyzom 

Aj ty to vieš urobiť! 

Urob si plť! 
Plť je prastarým vodným prepravným prostriedkom. Je 
jednoduchšia ako loď, používajú ju dodnes. Urob si malú plť 
z konárov a špagátu. Ak si veľmi šikovný(-á), do stredu môžeš 
pripevniť aj sťažeň R s plachtou z papiera či tkaniny. Dobrý 
vietor do plachiet, šťastnú cestu!
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Pravek Zhrnutie

„Samu” 

Telesná stavba (konštrukcia) človeka získala svoju dnešnú podobu  
po dlhom vývoji. Pri chôdzi postupne používal už len svoje zadné 
nohy, preto sa z jeho predných končatín vyvinuli ruky, vhodné na 
chytanie. Jeho prsty sa predĺžili, dokázal vykonávať čoraz jemnej-
šie práce. Preto vedel vyrobiť stále lepšie a lepšie zbrane a nástroje.  
O rozvoji jeho rozumových schopností svedčí rast mozgovej časti 
jeho lebky. 

K najväčšej zmene v živote pravekého človeka došlo vtedy, keď sa 
namiesto rybolovu a lovu stalo pomaly jeho hlavným zamestnaním 
obrábanie pôdy a chov zvierat. Odvtedy hovoríme o človeku – vý-
robcovi. 

Takmer súčasne s týmto prechodom na nový spôsob života vznikli 
prvé remeslá: hrnčiarstvo, tkáčstvo (pradenie a tkanie) a kováčstvo. 

Človek sa stal výrobcom a postavil si prvé stále dielne (napríklad 
hrnčiarsku). Preto ľudia, ktorí žili v takýchto vyspelých oblastiach, na 
konci praveku prestali vandrovať. Usadili sa a žili v trvalých obciach 
a mestách.

 1.  Často počuť mylnú mienku, že človek pochádza z opice. Dokáž 
nesprávnosť tohto výroku pomocou prvej lekcie!

 2. V čom sa líši človek od vyspelých  opíc?
 3. Ako sa vyvíjali nástroje a zbrane človeka?
 4.  Ktoré činitele viedli, podľa predpokladov, k tomu, že sa človek 

vymanil z ríše zvierat?
 5.  Pomocou historického atlasu sleduj, ako človek v praveku puto-

val zo strednej Afriky na iné kontinenty! (1/a).
 6.  Ako zmenila ľadová doba spôsob života pravekého človeka? 

(Stravovanie, oblečenie, obydlie, používanie ohňa)
 7.  Ako praveký človek zdobil svoje prostredie a predmety? Aké mo-

hol mať ciele okrem skrášľovania?
 8. Porozprávaj, ako sa asi robila praveká jaskynná maľba!
 9.  Ako vzniklo obrábanie pôdy (roľníctvo)? Prečo sú obilniny do-

dnes najdôležitejšími poľnohospodárskymi rastlinami?
10. Prečo je užitočnejší chov zvierat ako lov? Čo je zdomácnenie?
11.  Ktoré boli prvé remeslá? Porozprávaj, ako pracoval jeden z reme-

selníkov! Ktoré remeslo si vyžaduje najviac odborných znalostí a 
najlepšie vybavenú dielňu (najlepšie nástroje)? Prečo?

12.   V čom sa podobajú a v čom sa líšia prvé dediny a mestá?
13. Povedz, ako ľudia pracovali v závlahovom hospodárstve!

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

J. Wolf–Z. Burian: Az őskori ember. 
(Človek praveku) Bp., 1981.
László Gyula: „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 
Bp., 1979.
C. W. Ceram: A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie) Bp., 1975.
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou) Bp., 
1991.

„Umelecká  kritika“
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme  
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

• Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti  
páčia práve tieto zamestnania?

Každý ľudský výtvor môže byť historickým prameňom • Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

1   Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

• Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

• Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

2   Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola  
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo  
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

Druhy prameňov:
- hmotné
- písané (a obrazové)
- nepísané tradície 
(ľudové zvyky, rozprávky, piesne...)
Poznatky získané pomocou 
jazykovedy, ktoré sa opierajú:
- o príbuznosť jazykov 
- o prevzaté slová.

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

Historické pramene sú svedkami minulosti. Patria sem knihy, listy, fotogra-
fie, filmy, maľby, sochy, šaty, zbrane a iné predmety. Historickým pra-
meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.

Historické pramene delíme do troch skupín.
1. Hmotné pamiatky. Patrí sem množstvo vecí: prastaré nástroje, 

staré peniaze, budovy, zbrane, stroje atď. Z najstaršieho historického 
obdobia, z praveku, sa nám zachovali iba hmotné pamiatky. 

2. Písomné a obrazové pramene. To je najdôležitejšia skupina pra-
meňov. Je ľahké pochopiť, prečo považujú historici za najdôležitejšie 
práve tieto, veď zo starých listov, kníh, novín môžeme získať veľa infor-
mácií. O nedávnej minulosti nám – okrem písomných prameňov – naj-
viac povedia obrazové pramene: kresby, fotografie alebo filmy.

3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. Národopis 
skúma také ľudové zvyky, ako sú napr. fašiangy, oblievačka na Veľkú 
noc, rozdávanie darčekov na Mikuláša alebo oslavy menín. Z týchto 
drobných poznatkov môžeme presne pochopiť, ako žili ľudia kedysi 
dávno. 1

Kto z vás by zo storočných rozprávok nepoznal príbehy o Attilovi 
alebo kráľovi Matejovi? Historici skúmajú aj to, nakoľko sú tie rozprávky 
pravdivé.

Často ani nie je možné rozhodnúť, do ktorej skupiny daný historic-
ký prameň patrí, veď napríklad staré peniaze alebo náhrobné kamene 
môžu patriť do viacerých skupín zároveň. 

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda, čiže veda o jazyku, pomáha aj historikom.
1. Príbuznosť jazykov. Jazykovedci okrem iného skúmajú aj to, 

ktoré z niekoľkých tisícok súčasných jazykov sa na seba podobajú. Ak 
v dvoch osobitných jazykoch objavia veľa podobne znejúcich slov, a 
aj gramatiky týchto jazykov sú navzájom podobné, tak sú to pravde-
podobne príbuzné jazyky. Tie národy, ktoré teraz hovoria príbuznými 
jazykmi, v minulosti žili na tom istom mieste alebo blízko vedľa seba. 
To platí aj vtedy, ak potom vandrovali oddelene a nakoniec sa usadili 
na odlišných miestach. 

2. Prevzaté slová. Slovenský a maďarský  jazyk – podobne ako aj 
všetky ostatné – sa stále obohacujú, dopĺňajú novými slovami. Najviac 
nových slov sme prevzali (a aj dnes preberáme) z iných jazykov vtedy, 
keď spoznáme nové stroje, predmety, zamestnania: spolu s týmito no-
vými vecami „prišli“ aj ich názvy. 2

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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Objavenie nákladu potopenej lode na mor-
skom dne

• Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

Stretnutie s minulosťou. Jeden zo slávnych 
archeológov objavil nález

Kopec, ktorý ukrýva ruiny starobylého mes-
ta (Jericho). Dobre vidno velikánsku prieko-
pu, v ktorej archeológovia skúmajú miesto 

• Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-
via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec? 

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí  

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto  
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo  
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme  

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať  
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

Je mnoho takých starých miest či mestských častí, kde sa ku vcho-
dom najstarších domov dostaneme len vtedy, ak z chodníka zídeme 
dole niekoľko schodov. Pravdaže nejde tu o to, ako v rozprávke, že 
by sa tieto mestá pomaly ponárali do zeme. Príčinou je to, že úroveň 
(výška) zemského povrchu sa na niektorých miestach pomaly a sotva 
badateľne zvyšuje. Prečo?

Vo vzduchu sa vznáša veľké množstvo prachu, ktorý sa usadí na 
zemi a postupne zvyšuje úroveň zemského povrchu. Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V nasledujúcich storo-
čiach sa potom na tieto miesta prisťahovali noví obyvatelia, ktorí si 
postavili nové domy na zrúcaninách. Nad mŕtve mesto bolo postave-
né nové,  živé mesto.

• Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

Inokedy naši predkovia zámerne zakopali predmety do zeme. Keď 
na nich zaútočil nepriateľ, svoje poklady obyčajne ukryli pod zemou. 
Ľudia už dlhé tisícročia pochovávajú svojich mŕtvych do zeme. Takýto 
hrob vedcom prezradí veľa. Pozostatky akých šiat sa v ňom zachovali? 
Čo všetko bolo pochované spolu s mŕtvym v danej dobe?

V prípade zemetrasenia alebo inej katastrofy sa zase môžu dostať 
pod zem celé časti budov (miestnosti, pivnice) takmer neporušené. Nie-
kedy očakávajú šťastného vedca, ktorý ich odkryje, aj niekoľko tisícročí. 

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ. 
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

Najskôr na zvolenom teréne R vykopú priekopu (iným slovom 
ryhu), pomocou ktorej zistia, čo všetko sa na danom mieste nachá-
dza: z nájdených nálezov (alebo zo sfarbenia pôdy) už presne vedia, 
v ktorom smere treba kopať ďalej. 1

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím. Po rýle používajú ručný rýľ, potom kefkami a štetcami očistia 
nájdené predmety. A potom sa začne „hra“, ktorá si vyžaduje veľmi 
veľa trpezlivosti! Nálezy vyslobodené spod zeme (napr. kosti ale-
bo nádoby z pálenej hliny) väčšinou treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. Stalo sa napríklad, že v Afrike archeológovia od-
kryli kostru pravekého človeka. Ale trvalo im vyše šesť týždňov, kým 
každú kosť dali na správne miesto! 2

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

Na leteckom zábere oráčin 
dobre vidieť pôdorys R 
domu • Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

1   Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

2   Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

Archeológovia pri práci • Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?

Práca archeológa:
– výber terénu,
– vykopanie priekopy (ryhy),
–  odkrytie, rekonštrukcia nálezov, 

zistenie ich veku.
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne  
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V prvých štátoch bolo presné meranie času čoraz dôležitejšie. Bolo 
treba vedieť, kedy príde záplava, aby bolo všetko pripravené na prí-
chod životodarnej vody. Armády sa museli zísť v dohodnutom čase. 
V prvých štátoch vynašli písmo a potom už zapisovali termíny, kedy 
sa udiali dôležité veci. K tomu bolo potrebné, aby vedci zostavili ka-
lendáre.

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

Bolo treba rozhodnúť o tom, ktorý rok má byť prvým rokom leto-
počtu. Iba potom bolo možné zodpovedať otázku, že v ktorom roku 
sa udiala istá dôležitá udalosť. (Na otázku, kedy si sa narodil, aj ty 
môžeš dať dvojakú odpoveď: buď povieš, pred koľkými rokmi si sa 
narodil, alebo povieš, v ktorom roku si sa narodil.)

Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. Na-
príklad založenie štátu alebo hlavného mesta, začiatok panovania 
niektorého slávneho kráľa, alebo založenie nového náboženstva. 
Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet. 
Podľa toho prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-
ta, zakladateľa kresťanského náboženstva. Preto hovoríme o udalos-
tiach pred Kristom (alebo pred naším letopočtom) a o udalostiach 
po Kristovi (čiže po jeho narodení, inými slovami podľa nášho leto-
počtu). Tieto označenia znamenajú teda to isté:

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! Výraz „po našom letopočte“ je nesprávny, pretože roky do-
dnes počítame podľa nášho letopočtu. 1  2  3

Ak hovoríme len o takých udalostiach, ktoré sa stali po Kristovom 
narodení, tak nepoužívame označenie po Kr. (n.l.).

• Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

Z tejto úlohy vidno, že z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). To je už ľahké pochopiť, že v rokoch po Kristovi 
(teda v rokoch podľa nášho letopočtu) je to práve naopak: dávnejšie 
udalosti označujeme menšími číslami. 4

Dátum starovekých udalostí už vieme určiť presnejšie, ako uda-
losti praveku. Je to tak vďaka písomnostiam, ktoré sa zachovali zo 
staroveku. Preto v nasledujúcich kapitolách už nepovieme, pred koľ-
kými rokmi sa istá udalosť stala, ale povieme, kedy (v ktorom roku) sa 
stala. Prvé štáty napríklad vznikli okolo roku 3000 pred Kr. 5

Skúmanie hviezd, čiže astronomické pozo-
rovanie • Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-
dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

• Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

• Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

• Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

1   Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

2   Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

• Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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1000 pred Kr. 500 pred Kr.

narodenie Krista

1000 po Kr. 1500 po Kr. 2000 po Kr.500 po Kr.

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V maďarčine sa storočia označujú 
väčšinou rímskymi číslicami. 6

• Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov  
v čase týchto udalostí:
– príchod starých Maďarov: 895 – 900
– panovanie kráľa Mateja: 1458 – 1490
– bitka pri Moháči: 1526
– narodenie Sándora Petőfiho: 1823
– rok tvojho narodenia.

• Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

Vieš, odkiaľ pochádzajú tieto znaky (číslice)? Historici predpokladajú, 
že človek najprv ukazoval čísla rukami.

 1:  I

 5:  V

 10:  X

 50:  L

 100:  C

 500:  D

 1000:  M

Rímske čísla treba napísať tak, že číslice viackrát zopakujeme. Čiže: 
2 = II a 3 = III. Pozor! Jeden znak môžeme napísať po sebe najviac 
trikrát. Teda 4 už napíšeme tak, že pred číslicu 5 pripíšeme jednotku: 
IV.

3   HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

4   Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

5   Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu  
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

6   Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

• Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

Zmeny v dejinách sa dejú veľmi pomaly. Ľudia, ktorí žijú práve v čase 
zmien, si ich často ani nevšimnú. Ak sa však dnes pozrieme späť do 
minulosti spred viacerých storočí či tisícročí, je nám jasné, že kedysi 
žili ľudia inak. Bývali v iných domoch, inakšie sa obliekali a stravovali, 
iné veci vyrábali, v iné verili atď. O týchto zmenách hovorí história 
(hovoria dejiny). Ako sme etapy (obdobia či úseky) ľudského života 
nazvali detstvom, dospelým vekom a starobou, tak aj dejiny rozde-
ľujeme na úseky: pravek, starovek, stredovek, novovek, súčasnosť.  
V piatej triede sa budeme učiť o prvých dvoch etapách dejín, o pra-
veku a o staroveku. 

Je veľmi ťažké určiť začiatky praveku. Prví pravekí ľudia žili pred 
niekoľkými miliónmi rokov, odvtedy teda počítame pravek. Starovek 
sa začal vznikom prvých štátov, teda okolo r. 3000 pred Kr.

Aj ty to vieš urobiť! 

Urob si slnečné hodiny!
Slnečné hodiny tvorí prakticky iba palica, ktorá je zastoknutá 
na rovnej ploche. Ako sa tieň tejto palice posúva, ukazuje, 
koľko je približne hodín. Urob si takéto hodiny pomocou 
kresby! Od rána do večera vyznač malými čiarkami na zemi, 
v ktorú hodinu kam padá tieň. Slnečné hodiny nebudú také 
presné ako tvoje hodinky, ale netreba v nich meniť baterku!

Prvé štáty → letopočet.
Počiatočný rok – kresťanský letopočet 
(pred Kr. – po Kr.).
Tisícročia – storočia. 
Pravek – starovek – stredovek     
              – novovek – súčasnosť.

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Závlahové poľnohospodárstvo

Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

Krajina pri rieke Eufrat v súčasnosti (modrý 
pás rieky tvorí pozadie obrazu) • Na základe 
obrazu vysvetli význam tejto rieky!

1   Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

2   Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku,  
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou 
(po slovensky to znamená Medziriečie). Prvými známymi obyvateľ-
mi územia boli Sumeri. Na tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. Sumeri taktiež vybudovali veľké mestá, ktoré 
boli navzájom nezávislé, každé z nich malo vlastných vodcov, vlast-
ného kráľa. Takéto mestá – a okolie, ktoré k nim patrilo – nazývame 
mestskými štátmi. 1

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

Zo závlahového poľnohospodárstva. Pestovali najmä obilie, jač-
meň a pšenicu. Zdomácnili zvieratá: ovce a ošípané. V Mezopotámii 
bol nedostatok dôležitých surovín, preto kovy, drevo a kamene na 
stavbu sem privážali obchodníci. Vymieňali ich za potraviny a tka-
niny.

Aký mohol byť mestský štát?

Mestá uprostred mestských štátov boli opevnené hradbami. Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V paláci býval kráľ, ktorý zároveň bol aj vojvodcom a sudcom. 
Pri paláci a chrámoch stáli budovy skladov. 2

• Čo v nich skladovali?

•  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

Mezopotámia • Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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Nie je to vec náhody, že Mezopotámiu preslávila výstavba miest. Tu 
vynašli tehly. Z hliny, ktorej bolo všade dostatok,  formovali tehly. Tie 
potom vysušili na slnku. Neskôr hlinené tehly vypálili. Takto získali sta-
vebný materiál, ktorý bol odolný času. 3

K mestu patrilo aj vonkajšie mesto, ktoré ležalo za 
mestskými hradbami. Tu sa nachádzalo všetko, čo 
zásobovalo mesto potravinami: lúky, záhrady, 
úrodné polia, košiare R zvierat. Tretiu časť 
mesta tvorilo centrum obchodu, prístav. 

Mestské hradby Babylonu boli oh-
romne pevné. Mesto bolo pred cudzím 
útokom chránené dvojitými hradbami. 
Vonkajší múr mesta bol postavený z váľkov a 
uzatváral cestu tým, ktorí prichádzali zvonka. 
Bol široký niekoľko metrov a vyčnievali z neho 
strážne veže. Asi 10 metrov ďalej, smerom  
k mestu, stál ďalší múr. Ten bol postavený  
z tehál a bol ešte hrubší. 

¸ Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

Hlinená tehla (váľok) Bola 
tvarovaná ručne. Do vlh-
kej hliny prstami vyhĺbili 
dierky, aby maltaR pev-
nejšie spájala jednotlivé 
tehly v múre

3   Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

Sprievod po hlavnej babylonskej ceste. Na kresbe dobre vidno jeden z najkrajších 
výtvorov babylonskej architektúry, Ištarinu bránu (bránu bohyne Ištar) • V lekcii sa 
môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? Kreslená mapa Babylonu 

Zikkurat mesta Ur Ruiny mesta Uruk
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

• Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

Po roku 2000 pred Kr. mesto Babylon rozšírilo svoju moc na 
celú Mezopotámiu. Takto vytvorilo Babylonskú ríšu. Vtedy 
nazývame krajinu ríšou, ak na veľkom území spája viacero štátov 
alebo národov. Najslávnejším panovníkom Babylonskej ríše bol 
Chammurapi. Jeho meno by sme si mali zapamätať pre jeho 
zákony.

Vzdelanosť

Z Babylonu sa nám zachovalo veľké množstvo hlinených doštičiek 
(tabuliek) s klinovým písmom. (O klinovom písme sa budeme 
učiť neskôr.) Na týchto doštičkách spísali buď zásoby v skladoch, 
alebo vedecké poznatky. Z vied bola veľmi vyspelá astronómia 
a matematika. Používali šesťdesiatkovú číselnú sústavu. Tá sa 
zachovala dodnes, napr. v tom, že sa hodina delí na 60 minút či kruh 
na 360 stupňov.

Časť dedičstva mezopotámskej kultúry: rozdelenie kruhu na 360 stupňov, rozdele-
nie hodiny na 60 minút, kalendár s 12 mesiacmi

Sumerské mestá:
– mesto, vonkajšie mesto, prístav
Babylonská ríša – Chammurapi
Hlinené doštičky s klinovým písmom
Rozvinuté vedy
Škola

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

Hlinená doštička s klinovým písmom z Mezopotámie 

Sumerské závažieR vytesané z kameňa,  
v tvare kačice. Nápis zhotovený klinovým 
písmom svedčí o tom, že závažie overil kráľ 
mesta Ur
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

• Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

• Ako trestá zákon krádež a lúpež?

• Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

•  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

• Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

•  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

Stĺp s Chammurapiho zákonmi je vysoký 2 metre a 25 centimet-
rov. V jeho hornej časti stojí kráľ úctivo pred Šamašom, ktorý 
bol bohom Slnka a spravodlivosti. Pod nimi sú vyryté zákony 
klinovým písmom. • Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

Chammurapiho socha
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Egypt •  Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

1   Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

Tri ročné obdobia v Egypte: obdobie zá-
plav, zima a leto • Povedz jednu - dve vety  
o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme  

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

• Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Územie Egypta bolo obývané už v praveku. Dôkazom toho sú prave-
ké nástroje z kamienkov, ktoré sa tu našli. 

Egypt nazývajú ľudia už tisícky rokov „darom Nílu“. Níl je najdlh-
šou riekou Zeme. V severnej časti Afriky sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. Okrem údolia Nílu je celý kraj neobývateľný. 

Níl sa každoročne rozvodnil. Rieka zaplavila svoje údolie nielen 
vodou, ale aj úrodným tmavosivým bahnom. Do neho zasiali obi-
lie. Bolo treba dávať veľký pozor na to, aby táto úrodná pôda vo veľ-
kej horúčave nevyschla, lebo potom by obilie nevyrástlo. (V Egypte  
v lete nie sú vôbec zriedkavé dni, keď teplota vystúpi nad 40°C!) 1

• Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

• Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

• V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní. 2

• Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

• Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

Výsledkom spolupráce boli dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere, pri ústíR Nílu Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V jednej 
vojne kráľ Horného Egypta porazil Dolný Egypt. Za zakladateľa jed-
notnej ríše sa považuje kráľ Meni (je známy aj pod menom Menés). 
K zjednoteniu došlo asi pred 5000 rokmi, okolo roku 3000 pred Kr.

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

• Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

Stará egyptská nástenná maľba. Roľník orie pôdu dvoma volmi. Za ním kráča man-
želka a seje • Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

Nástenná maľba z Ipiho hrobky: pomocou 
tyče čerpá vodu z Nílu

2   Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

• Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

Egyptská spoločnosť • Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

3   Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť 
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli  
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

4   Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

Níl → závlahové poľnohospodárstvo
Dediny → ríša
Spoločnosť:  - faraón,

vznešení,
pisári,
pospolitý ľud: roľníci a remeselníci,
(neskôr otroci).

Prečítaj si článok s názvom 
Znaky štátnej moci  
v Egypte (Államhatalmi  
jelképek Egyiptomban) 
v maďarskom časopise 
História (číslo 2003/5-6,  
www.história.hu)!
•Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón. Považovali ho za syna boha Slnka. Faraóni žili  
v palácoch z tehál a dreva. 3

Faraóni už na začiatku svojho panovania vydali rozkaz na vybu-
dovanie svojej hrobky. Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy. Počas dlhej histórie Egypta si však py-
ramídu dali postaviť iba niekoľkí faraóni. 

 Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-
lia vojska. 4

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať  
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

Mimoriadne dôležité úlohy mali pisári. 
Egyptské písmo bolo veľmi zložité. Bez pisá-

rov by nemohli riadiť štát. 5

• Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. Roľníci 
pracovali na poliach a v čase záplav ich vedúci zadelili na iné práce. 
Domy roľníkov boli jednoduché, postavili si ich z hlinených tehál. 

 Vojnoví zajatci R boli nútení pracovať ako otroci. V čase, 
keď sa stavali pyramídy, v Egypte ešte neboli otroci.

• Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V trónnej sieni faraóna

5   Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

Egyptská matka so svojimi deť-
mi. V Egypte mala veľmi veľký 
význam najmenšia jednotka 
spoločnosti, rodina 

Socha pisára • Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

Egyptské písmo, hieroglyfy • Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

Kamenná soška muža, ktorý miesi cesto. 
Vpravo slúžka nesúca džbán. Jej vrkoč zná-
zorňuje mladosť

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko. Jeho výrobky radi kupovali aj za hrani-
cami štátu. Dôkazom majstrovských schopností ka-
menárov je ohromné množstvo kamenných váz a 
dokonale hladký povrch kamenných sôch. Vyspelé 
bolo aj hrnčiarstvo. Hrnčiarsky kruh poháňali spo-
čiatku rukou, neskôr nohou. O tom, že tkáčstvo bolo 
tiež rozšírené, svedčí množstvo vyobrazení a vecných 
pamiatok krosien, ktoré sa zachovali.

• V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V Egypte bola veľmi vyspelá lekárska veda. Takisto ako dnes, aj tam 
vyšetroval osobitný lekár oči, hlavu atď. Zato o príčinách chorôb mali 
len nejasné predstavy: mysleli si, že ochorenia spôsobujú zlí duchovia. 

Vyspelé bolo aj hvezdárstvo. A nie náhodou. Na to, aby vedeli 
vypočítať presný čas záplav, potrebovali veľmi dôkladné astrono-
mické poznatky. 

Matematiku ako vedu využívali hlavne v staviteľstve a zeme-
meračstve. Napríklad po záplavách často bolo treba nanovo vyme-
rať a označiť hranice pozemkov. 1

Umenie

Egyptskí sochári a maliari vyhotovili mnohoraké umelecké diela. 
Väčšina z nich sa nezachovala. Zachovali sa však obrovské sochy a 
nástenné maľby a menšie sošky v hrobkách. 2

1   Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto: 

2   Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

Prečítaj si článok z čísla 2003/3 časopisu 
História o egyptských jedlách a nápojoch 
(Egyiptomi ételek, italok)! www.historia.
hu)
•Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

Jednou z najväčších archeologic-
kých senzácií 20. storočia bolo od-
krytie takmer nedotknutého hro-
bu faraóna Tutanchamóna, ktorý 
žil asi pred 3400 rokmi. Tento hrob 
v roku 1922 nenašli v pyramíde, 
ale v jaskyni, ktorá bola zväčšená 
pre potreby hrobky. Na obrázku 
je zlatá maska faraóna, ktorá bola 
položená na jeho múmiu & Prečí-
taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) • Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩      
∩ ∩ ∩ | | | |
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Nástenná maľba z egyptskej hrobky. Znázorňuje rôzne práce: oberačku, šklbanie 
vtákov, rybolov.

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov (inými slo-
vami: pre egyptské náboženstvo bolo príznačné mnohobožstvo, 
čiže polyteizmus). Verili, že aj ich prví králi boli bohmi. Za najdôle-
žitejšieho boha pokladali boha Slnka, ktorého nazývali Ré. Bohov 
často zobrazovali ako bytosti s ľudským telom a hlavou zvieraťa.

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

Apis 
(svätý býk)

Sväté zvieratá v Egypte: mačka, krokodíl, hroch, sup, had, opica 

Bes 
(boh rodinného krbu, 
rodinného šťastia)

Anubis 
(boh balzamovania)

Amon-Ré 
(boh Slnka) 

Horus 
(boh nebies)

Oziris 
(boh podsvetia)

Egyptskí bohovia
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Hracia doska z Tutanchamónovho hrobu • Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

3  Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

4   Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

• Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

Múmia faraóna Ramzesa II. (13. storočie pred 
Kr.) • Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

Remeslá: kamenárstvo, hrnčiarstvo, 
tkáčstvo, spracovanie kože (kožiarstvo)
Vedy: lekárska veda, astronómia, 
matematika
Náboženstvo: Ré, polyteizmus
– Mumifikácia

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách: jedna 
duša ostane pri mŕtvom tele, kým druhá zaletí do podsvetia a tam 
čaká na rozsudok. 

Podľa ich viery sa mŕtvole museli venovať preto, lebo pri nej zos-
tala duša. Preto telo mŕtveho zabalzamovaliR. Takto upravené 
telo je múmia. Vedľa múmie položili do hrobu jedlá, zbrane a úžit-
kové predmety. 3   4  

• Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? • Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

Egypťania veľmi dbali o čistotu svojho oblečenia. Boli vždy upravení. 
Muži obyčajne nosili krátku plátennú zásteru, ženy si obliekali úzke 
šaty, dlhé až po členky. Obúvali si jednoduché kožené sandále, ale 
práce väčšinou vykonávali bosí. Vo sviatočné dni nosili parochňu. 

Medzi archeologickými nálezmi je veľa hračiek. Zachovali sa na-
príklad také, ktoré rozvíjali šikovnosť hráčov: vedľa nakreslenej pal-
my boli dierky, do ktorých bolo treba trafiť . Deti sa hrali s bábikami
alebo s bábkami mačky či krokodíla, ktoré mali pohyblivú čeľusť a 
preto rozvíjali zručnosť detí. Radi sa hrali s loptou, ktorá pozostávala 
zo zošitých kúskov kože. 

Obľúbenými športmi Egypťanov boli 
pästiarstvo (box), zápasenie, šerm tupými 
drevenými mečmi a streľba lukom do ter-
ča. Strelectvo považovali za šport kráľov, 
ale cvičili ho aj mimo paláca v armáde.

 

Sošky vojakov z jedného hrobu
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

Cheopsova pyramída (Vysvetlenie čísiel 
nájdeš v čítaní.)

Obrazy stavebných robotníkov z jedného 
hrobu v Tébach. Robia  váľky a nosia kame-
ne

Nemý a tajuplný strážca kráľovských hro-
bov: sfinga s telom leva a  hlavou človeka 

• Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

Pyramída faraóna Cheopsa vyčnieva aj medzi veľkými pyramídami v Gíze
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13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”.  
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

• Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

Keď v Mezopotámii a Egypte vznikali vďaka závlahovému poľno-
hospodárstvu bohaté a silné štáty, stavali sa obrovské mestá aj 
pozdĺž rieky Indus.

Boli to dôkladne naplánované mestá, stáli v nich budovy z tehál.  
V bytoch boli kúpeľne a odvádzali splašky R. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 
severu ďalšie národy. Takto obyvatelia Indie postupne obsadili aj 
údolie druhej veľrieky Ganges.

• Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

Pri obrábaní pôdy bolo aj v Indii potrebné zavlažovanie. Tu však  
v mnohých oblastiach nezavlažovali vodou z riek. India za svoju 
úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu. 
Vo veľkej časti roka vôbec neprší. Potom v júni začne fúkať od mora 
vietor nazývaný monzún, ktorý prináša veľké množstvo zrážok. Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. Semená vyklíčia, 
stromy rozkvitnú, príroda sa zazelená. 1

Okrem obilnín bola počas celej histórie Indie najdôležitejšou 
rastlinou bavlna. Z plodu bavlny vyrábajú priadzu, z ktorej potom 
utkajú rôzne tkaniny.

India •  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

1   V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

Vodná nádrž v Indii • Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

Tobolka R bavlny
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V čase svojho narodenia sa každý dostane do tej kasty, 
do ktorej patrili aj jeho rodičia a  zostane v nej až do svojej smrti. 2

Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-
dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše. Podľa neho 
je duša nesmrteľná a po smrti tela sa znovu narodí v novom tele. 
V takom tele, aké si mŕtvy zaslúži na základe svojho predchádzajú-
ceho života. (Takto sa napríklad duša najzlomyseľnejších ľudí môže 
znovu narodiť v tele nejakého zvieraťa.) 3  4

• Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

Šiva, jeden z hlavných 
božstiev hinduizmu.  
Väčšinou je zobrazený  
s mnohými rukami. Jeho 
tanec znázorňuje tvo-
rivé činnosti. Dôležitou 
časťou indického nábo-
ženstva je tanec, ktorý je 
stále prítomný aj v chrá-
moch pri obradoch

Dnes už zákon v Indii ustanovuje rovnosť 
ľudí, predsa však existuje ich rozlišovanie 
podľa kást. Mnohí nosia na sebe znak svo-
jej kasty (Foto: WHO/ P. Virot)

2   Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

3   Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

4   Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

Budha • Čo znamená meno Budha po sloven-
sky? 

Hinduistický chrám
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Pestovanie ryže na zaplavených terasovitých poliach • V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

Klas ryže

Čajovník 

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Čína sa rozprestiera medzi dvomi veľtokmi, me-
dzi Žltou riekou (Chuang-Che) a Modrou riekou 
(Jang-ce-ťiang, čítaj „jangče“). Aj tu sa rozšírilo zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali najmä pšenicu 
a ryžu. Aj čaj je prastarou čínskou plodinou. 5

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V krajine vybudovali veľmi veľa kanálov. Nepoužívali ich len na 
zavlažovanie, ale plavili sa po nich aj lode. V staroveku boli Číňania 
vynikajúcimi lodníkmi tak na mori, ako aj na riekach. 

Čína •  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

Žltá rieka 

•  Zisti, prečo sa tak volá!

5  Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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8   Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V staroveku sa aj Čína stala mohutnou ríšou. Panovník, ktorý pr-
výkrát spojil viaceré časti krajiny do jedného celku, nazval sám seba 
Prvým cisárom (Čin Ši-Chuang Ti). Z tohto mena je odvodené pome-
novanie Číny. 6  7

• Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov dve veci: púšť 
a Veľký čínsky múr. Tento múr je fantastickým výtvorom! Je dlhý 
niekoľko tisíc kilometrov a je taký široký, že na jeho vrchu sa zmestí 
10 vojakov, pochodujúcich vedľa seba. 8

• Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Číne bolo známe odlievanie bronzu. Čínskym vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Čínsky hodváb a porcelán boli 
vyhľadávanými výrobkami v iných krajinách natoľko, že obchodnú 
cestu, ktorá viedla smerom do Európy, nazvali Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas. Je to pomôcka nevyhnutná počas ciest 
po mori či po púšti. Aj papier je čínsky vynález.

•  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?

• Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!
•  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 

bez kompasu?

Veľký čínsky múr • Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

6   Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

7   Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Čínske vynálezy: hodváb, tlač, papier, por-
celán, pušný prach, kompas   

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

India: 
 Mestá pozdĺž rieky Indus
 Úloha monzúnu
 Systém kást – hinduistické náboženstvo (prevteľovanie)
Čína: 
 Závlahové poľnohospodárstvo – pestovanie ryže
 Priemyselné vynálezy
 Veľký čínsky múr
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej  
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

• Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

• Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

• Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

Hlinená armáda a niekoľko vojakov tejto 
armády • Všimni si oblečenie a zbrane!  
Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom  
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

• Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku. Písmo je natoľko dô-
ležitým vynálezom ľudstva, že sú takí historici, ktorí dobu spred vy-
nájdenia písma vôbec nepokladajú za súčasť histórie. Nazývajú ju 
„predhistorickou dobou“. 

Písmo vynašli pravdepodobne v Mezopotámii. Ich písmo nazý-
vame klinovým písmom, lebo pozostávalo z podlhovastých zna-
kov, podobných klinu. R 1

Pôvodný text napísaný klinovým písmom a spôsob jeho písania • Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom (doslova „svätou ryti-
nou“). V tomto písme je každý 
znak jednoduchým obrázkom 
a označuje jeden pojem alebo 
jednu slabiku. Znaky vyrývali do 
kameňa, dreva, alebo slonovej 
kosti. V hroboch našli aj hiero-
glyfy napísané na papyruse.  2

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom. Jeden znak znamená 
jedno slovo. Čínske písmo je veľ-
mi komplikované. K tomu, aby 
niekto vedel čítať, musí poznať 
aspoň 3000 znakov!

Egyptské hieroglyfy • Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

2   Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

Hore vidíte čínsky znak slova „večnosť“, ako 
ho postupne nakreslili štetcom. Dole vidíte 
znak „či“. Znamená: „na cisárov rozkaz“ 

1   Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

Jedno z najstarších písem na malej doštičke: 
vzniklo okolo roku 3100 pred Kr. v Mezopo-
támii. Znaky znamenajú čísla a mená osôb
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

3  Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

4   V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

Mezopotámia: hlinené doštičky  
s klinovým písmom
Egypt: hieroglyfy – vytesané, vyryté 
texty – papyrus
Čína: zložité znaky – papier
Feničania: hláskové písmo

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
Vyskúšaj obrázkové písmo! Urob si podobnú doštičku zo 
slaného cesta  (20. strana). Paličkou alebo ihlicou na pletenie 
„napíš“ na ňu odkaz, ktorý pozostáva len z jednoduchých 
kresbičiek. Ukáž to spolužiakovi: vie to rozlúštiť? (O ďalších 
nápadoch, ako použiť slané cesto a o iných veciach pre 
šikovníkov a šikovnice sa dočítaš v tejto knihe: Kún Anna, 
Békés Mária: Ez neked is sikerül – To sa podarí aj tebe, 
Vydavateľstvo Móra, 1976)

Fenická abeceda • Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám! 

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K jeho vzniku viedlo poznanie, že ak každú hlásku reči 
zapíšeme osobitným znakom, na zapísanie všetkého nám stačí asi 
30 znakov. 

Prvú abecedu, ktorá je predchodcom nášho dnešného písma, 
zostavili starovekí Feničania, národ obchodníkov. Oboznámiš sa  
s nimi v čítaní v nasledujúcej lekcii. 3   4
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros
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Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené 
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších  

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým  
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

Zemepisný názov územia je Palestína. Je to veľmi pestrá, rozmani-
tá krajina. Nížina na pobreží je veľmi úrodná, najmä vďaka častým 
dažďom. Východná Palestína je však takmer púšťou, úrodná vrstva 
pôdy sa tu celkom zničila.

V staroveku žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý a ojedinelý zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia je zbierkou viacerých kníh. (Aj jej nadpis znamená „knižky“.) 
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva. Biblia bola preložená takmer do 
všetkých jazykov sveta. Je sčasti písomným historickým prameňom, 
sčasti dielom obsahujúcim náboženské učenie. 

Historici a archeológovia overili pravdivosť mnohých biblických 
príbehov. Podarilo sa im to napríklad pomocou archeologických vy-
kopávok. 

Biblia podáva náboženský výklad sveta, preto v stredobode jej 
príbehov stojí Boh. Židovské náboženstvo sa podstatne líši od ná-
boženstva iných starovekých národov, lebo uznáva jediného Boha 
(iným slovom je monoteistické).

• O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

Palestína a fenické mestá • Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom! 

Zvitok Tóry a svätostánok. Tóra obsahovala 
prvých päť kníh (knihy Mojžišove), ktoré si 
Židia mimoriadne ctili. Tóru uchovávali vo 
svätostánku, ktorý bol pôvodne prenosnou 
schránkou 

Príznačný kraj v palestínskom vnútrozemí 
(oblasť Samárie) • Aké tu môže byť podnebie 
(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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Noemov koráb (ilustrácia Biblie)

1   Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

• Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

2   „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

• Z akých materiálov postavil koráb? 
•  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer- 

nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

•  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

3   Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu.  
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

•  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie  
v zobáku olivovú vetvu?

•  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom  
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

Stará zmluva vyrozpráva, ako Boh za šesť dní stvoril svet. 1  Prvý 
ľudský pár, Adam a Eva, žili bezstarostne, v pokoji a v blahobyte  
v Edene, iným slovom v Rajskej záhrade. Jedine zo stromu poznania 
dobra a zla nesmeli jesť. Adam a Eva však podľahli pokušeniu diabla 
a jedli zo zakázaného ovocia. Preto ich Boh vyhnal z Raja. Odvtedy 
ľudia musia tvrdo pracovať pre svoj každodenný chlieb.

Starosti, bieda, choroby, ba aj smrť sú dôsledkom neposlušnosti 
prvého ľudského páru, „dedičného hriechu“.

Potopa

Ľudia sa rodili a rozmno-
žovali, ale boli čoraz ska-
zenejší. Boh sa preto roz-
hodol, že zničí ľudstvo, a 
s ním všetky živé tvory 
– pošle na Zem potopu. 
Boh omilostil jedine No-
ema a jeho rodinu, lebo 
jeho považoval za spra-
vodlivého človeka. Vo-
pred ho upozornil, aby 
postavil obrovský koráb. 
Nariadil mu, aby spolu so 
svojou rodinou nastúpil na koráb a zo všetkých živočíchov, rastlín a 
zvierat „voviedol do korábu po páre“, aby nevyhynuli na Zemi. 2

Keď bol koráb hotový, potopa zaplavila Zem: neprestajne pršalo 
40 dní a nocí. Voda zaplavila aj najvyššie vrchy. Po piatich mesiacoch 
voda začala ustupovať a Noemov koráb uviazol na vrchu Ararat.  3

Život čoskoro opäť ovládol celú Zem. 
Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-

jinách židovského národa.

Kamenný útvar na vrchu Ararat, pripomínajúci tvar korábu • Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta a dlho tam žili. Časom však upadli do otroctva, preto 
sa snažili z Egypta ujsť. To sa im nakoniec podarilo pod vedením 
Mojžiša, ich veľkého proroka R.

Mojžiš sa narodil v Egypte v časoch, keď tam Židov kruto utláčali. 
4  Dlhé roky žil na dvore faraóna, v kruhu vznešených Egypťanov. 

Už ako dospelý muž raz uvidel, ako istý Egypťan bije človeka z jeho 
(židovského) národa. Natoľko sa nahneval, že zabil Egypťana a jeho 
telo skryl do piesku. Avšak darmo! Jeho čin vyšiel najavo a musel 
utiecť. 

Mojžiš utiekol do pustatiny a živil sa ako pastier. Boh mu však priká-
zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. „Teraz, pošlem 
ťa  k faraónovi a vyveď môj ľud  z Egypta.“  5

Faraón najprv odporoval, ale Boh za trest poslal na Egypt desať rán. 6
Faraónom desať rán natoľko otriaslo, že prepustil Židov z Egyp-

ta. Neskôr však svoje rozhodnutie zmenil a prikázal svojim vojakom, 
aby ich prenasledovali. 

Pred Židmi sa podľa biblického príbehu roztvorilo Červené more, 
takže prešli po morskom dne po suchu. Nad egyptskými vojakmi, 
ktorí ich prenasledovali, sa však voda zavrela, všetci zahynuli.

Židia putovali v púšti štyridsať rokov, kým sa dostali do „Zasľú-
benej zeme“ (jej biblické meno je Kanaán), ktorú neskôr nazvali Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

Mojžiš. Socha Michelangela 
(mikelandžela),  z Itálie v ro-
koch (1475 až 1564). • Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša? 

4   V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

5   Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

6   Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn  
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

Sedemramenný svietnik (menora). Pripo-
mína putovanie púšťou, keď svietili pred 
šiatrom svätostánku. 
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

7   Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania Židia postupne obsadili mestá tejto 
oblasti a založili jednotný židovský štát, Izrael. Založenie je spoje-
né s kráľom Dávidom, ktorý v Izraeli panoval okolo roku 1000 pred 
Kr. Kráľovským sídlom bolo mesto Jeruzalem. 7

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania Dávi-
da a jeho nasledovníka, kráľa Šalamúna. Šalamúnova panovnícka 
moc sa podobala moci egyptských faraónov. Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. Najznámejšou  
z nich bola prekrásna budova židovského chrámu v Jeruzaleme. Ten 
sa však zničil už v staroveku.

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

Takto mohol vyzerať chrám v Jeruzaleme za panovania kráľa 
Šalamúna. Keďže bol úplne zničený, umelec nakreslil 

túto rekonštrukčnú kresbu iba na základe opisov 
z Biblie. Pod rekonštrukčnou kresbou je obrázok 
strechy (vľavo) a pôdorys (vpravo) chrámu 

• Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

Prvá časť Biblie – Stará zmluva
Najstaršie časy: stvorenie sveta, Adam a 
Eva, potopa
Dejiny židovského národa: útek  
z Egypta (Mojžiš)
Založenie Izraela, Dávid a Šalamún

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
• Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-
ky. Odkiaľ?
• Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

Maľba maďarského maliara Tivadara Csont-
váryho Kosztku (1853-1919), Osamelý céder 
a cédre v Libanonskom pohorí • Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

Obchodné cesty Feničanov a mestá, ktoré založili. Hore slimák purpurový a látka farbená purpurom 
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Staroveký VýchodZhrnutie

Nehoda

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

Giovanni Caselli: Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie). Bp., 1990.
 Új képes történelem sorozat: Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty). Bp., 1993.
  Új képes történelem sorozat: Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady). Bp., 1993.
Kákosy László: Ré fiai (Synovia Réa).
Bp., 1979.
Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón). Bp., 1965.
Varga Domokos: Ős napkelet (Starove-
ký Východ). Bp., 1973.
Christiane Desroches-Noblecourt: Tu-
tanhamon. Bp., 1977.
Mi micsoda? sorozat: Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie). Bp., 1991.
Kéki Béla: Az írás története (Dejiny pí-
sania). Bp., 1975.
Claude-Catherine Ragache: A világ te-
remtése (Stvorenie sveta). Bp., 1991.
L. Pacomio–P. Vanetti: Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas). Bp., 1991.
Staroveké civilizácie (Encyklopédia 
školáka). Bratislava, Vydavateľstvo 
Slovart
Vojtech Zamarovský: Bohovia a králi 
starého Egypta. Bratislava 2002

Staroveké východné ríše sú nám časovo veľmi vzdialené. Svoj rozkvet 
prežívali pred tri- až štyritisíc rokmi. Predsa je okolo nás dodnes veľa 
takých vecí, za ktoré môžeme ďakovať tejto dávnej dobe.

V štátoch starovekého Východu zorganizovali dokonale závlahové 
poľnohospodárstvo. Vďaka zavlažovaniu mohli tieto štáty zabezpečiť 
obilie (pšenicu, jačmeň, ryžu) pre veľké množstvo ľudí – a dokážu to 
dodnes. 

Z najznámejších starovekých stavieb môžeme za mnohé ďakovať 
týmto kultúram – spomeňme si na vežovité chrámy v Mezopotámii, na 
egyptské pyramídy, alebo na Veľký čínsky múr. 

V Mezopotámii orali prvýkrát pluhom, tu vynašli koleso, tu používali 
na stavbu pálené tehly. Egypťania vyhotovili papyrus, Číňania vynašli 
papier, porcelán a kompas. 

V starovekých východných štátoch začali používať písmo.
Vedci žijúci na starovekom Východe vyhotovili prvé kalendáre. Po-

mocou kalendára dokázali presne zorganizovať život štátu. Bez kalen-
dára si ani dnes nevieme predstaviť náš každodenný život.

Na starovekom Východe vznikli prvé náboženstvá. Polyteistické na-
príklad v Egypte, alebo monoteistické, akým je napríklad židovské ná-
boženstvo.

 1. Prečo potrebovali v starovekých štátoch letopočet?
 2.  Kde vznikli mestské štáty? Povedz, z akých častí sa skladá mestský 

štát!
 3.  Prečo vznikli zákony? Ktorá bola prvá (dodnes zachovaná) zbierka 

zákonov? 
 4.  Vymenuj veľrieky štátov starovekého Východu! Ktoré národy tvorili 

tieto štáty? (Náčrt mapy)
 5.  Pri obrábaní pôdy bola všade nevyhnutne potrebná voda. Porovnaj 

závlahové poľnohospodárstvo v Mezopotámii, Egypte, Indii a Číne! 
(Podobnosti a odlišnosti)

 6. Porovnaj mestá Mezopotámie s Egyptskou ríšou! V čom je rozdiel?
 7.  Vymenuj, z akých skupín pozostávajú spoločnosti štátov staroveké-

ho Východu!
 8. Porovnaj mezopotámsku a egyptskú vedu!
 9.  Čo bolo príznačné pre staroveké egyptské náboženstvo? Prečo mu-

mifikovali telá mŕtvych?
10. Čo je podstatou hinduistického náboženstva, ktoré vzniklo v Indii?
11. Ktoré vynálezy preslávili starovekú Čínu?
12. Vymenuj najslávnejšie stavby starovekého Východu!
13.  Aké staroveké písma poznáš? Prečo je hláskové písmo najdôležitej-

šou novinkou v dejinách písma?
14.  Akú úlohu zohráva starozákonná časť Biblie z hľadiska židovského 

náboženstva a židovského národa?
15. Čím je známy Chammurapi, Cheops, Mojžiš, Dávid, Šalamún?
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

Balkánsky polostrov, ostrovy v Egejskom 
mori a pobrežie Malej Ázie • Na základe 
mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo  

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy?  

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr. v niekoľkých vlnách.

Svedectvom najstaršej minulosti Grécka nie sú iba zrúcaniny sta-
rých budov a poklady v múzeách. Hovoria o nej aj grécke mýty R 
a povesti. Tieto príbehy o bohoch a hrdinoch s nadľudskými vlast-
nosťami sú natoľko pestré a zaujímavé, že ich radi čítajú ľudia vo 
všetkých kútoch sveta. Je dobré ich poznať aj preto, lebo nie sú to 
iba rozprávky. Sú pre nás dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa navonok podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. (A samozrejme boli stále fit a zdraví – načo by im
inak bola nesmrteľnosť?) Ľuďom sa podobali v tom, že neboli doko-
nalí: občas sa previnili, mnohokrát sa pohádali. Z času na čas sa mie-
šali do osudov pozemských ľudí, niekedy im pomohli, inokedy im 
prekážali.

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!

Príznačná grécka krajina
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Väčšinu svojho času trávili bohovia hostinami, zábavou, práve tak, 
ako by si to želali aj smrteľní ľudia, ktorí ich vymysleli. 

Z veľkého počtu bohov boli dvanásti mimoriadne dôležití. Podľa 
mýtov žili na zasnežených končiaroch vrchu Olymp, ktorý ležal v se-
vernej časti Grécka. 1

Obyvatelia Olympu

Bohovia boli ochrancami jednot-
livých ľudských činností (napríklad 
zamestnaní). Hlavným bohom bol 
Zeus, „otec bohov a ľudí“. On bol 
strážcom poriadku na zemi aj na nebi. 
Svojimi bleskami potrestal všetkých 
vinníkov. (Staroveký grécky vtip ho-
voril, že ak by to bola pravda, už by 
sa všetky blesky boli minuli.)

Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia. 
Poseidón vládol hrozným  a ničivým silám prírody. Svojím trojzubcom 
(harpúnou s tromi hrotmi) rozbúril alebo utíšil vlny mora. Ak ho vrazil 
do zeme, spôsobil zemetrasenie. 

Hádes, pán sveta mŕtvych, sa o živých veľmi nestaral, veď skôr či 
neskôr sa každý stal jeho „hosťom“. Brány jeho strašnej ríše strážil 
trojhlavý pes. Tento pes láskavo privítal každého prichádzajúceho a 
otvoril mu cestu dovnútra. Smerom von však nikoho nepustil!

Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-
rosti a umení. Bola aj ochrankyňou mnohých miest (aj samotných 
Atén). Zobrazovali ju najčastejšie s helmou na hlave a kopijou v ruke. 2

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

2   Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila  
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil  
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

1   Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

• Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

Obyvatelia Olympu • Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

Hermes

Afrodita

Apolón

Poseidón

Pallas AténaAres

Hádes
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Veštiarne

Starovekí Gréci sa často obracali na svojich bohov a prosili ich  
o radu. Na to potrebovali pomoc veštcov. Verili, že bohovia oznámia 
budúcnosť iba niektorým vyvoleným ľuďom, veštcom. Najznámejšia 
veštiareň bola v Delfách. 3

Trójska vojna

Čo bude z toho, ak sa pohádajú tri bohyne? Veľká vojna na zemi. 
Pozrime sa na to!

Všetci bohovia sa zabávali na svadbe. Pozvali všetkých bohov a 
všetky bohyne, iba bohyňu sváru (sporu, hádky), Eris nie. Tá sa roz-
hodla, že sa za túto urážku pomstí. Vyhotovila zlaté jablko s nápisom 
„Pre najkrajšiu“ a hodila ho medzi hostí. 

Každá z troch krásnych bohýň, Héra, Pallas Aténa a Afrodita bola 
presvedčená, že jablko patrí práve jej. Strašne sa pohádali. Nakoniec, 
na Diovu radu, poprosili smrteľníka, aby rozhodol ich spor. Bol ním 
syn trójskeho kráľa, Paris. 

Bohyne sa snažili mladíka získať rôznymi úplatkami: Héra mu sľú-
bila mimoriadne veľkú moc, Pallas Aténa múdrosť a Afrodita lásku 
najkrajšej ženy na svete, ak jablko dá jej. Paris podal jablko Afrodite.

• Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

Avšak najkrajšia žena na svete už bola vydatá. Bola to Helena, 
manželka spartského kráľa. Parisovi však to vôbec neprekážalo. Po-
mocou Afrodity si lsťou získal lásku Heleny a uniesol ju do Tróje. 

Spartský kráľ sa nesmierne nahneval. Požiadal o pomoc gréckych 
kráľov a s veľkou armádou napadli Tróju.

3   V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

Grécke bojové loďstvo sa vypravilo proti Tróji. Ukážka z filmu Trója (2004)

szlov_5_2009_7uny.indd   64 8/10/09   11:11:24 AM



Staroveké Grécko 65

Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

Trójsky kôň. Ukážka z filmu Trója
(21. storočie) a súdobý grécky reliéf 

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

4   V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

Vojna už trvala desať rokov, ale ani jedna strana nedokázala vyhrať. 4   
Jeden z vynaliezavých gréckych kráľov, Odyseus, vymyslel lesť. Na 
jeho radu zostrojili z dreva obrovského koňa, ktorý bol vnútri dutý a 
ukryli sa do neho najlepší grécki bojovníci. Ostatní predstierali, že sa 
odplavili od hradu. Nič netušiaci Trójania vtiahli koňa do mesta a „ví-
ťazstvo“ oslávili veľkolepou slávnosťou. V noci Gréci vystúpili z koňa, 
pobili stráže a otvorili brány mesta gréckemu vojsku. Osud hradu a 
jeho obrancov bol spečatený. 

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

Nesmrteľní bohovia v ľudskej podobe – Olymp
Zeus → Poseidón → Hádes 
Pallas Aténa → Héra
Ares → Héfaistos (Afrodita) 
Trójska vojna (Odyseus)
Veštiareň v Delfách 
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

Spôsob života ľudí vždy určuje ich prostredie. Územie Grécka po-
krývajú pohoria, úrodných nížin je veľmi málo a ich rozloha je tiež 
malá. Preto v tomto prostredí mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia. Gréci, ktorí sa sem prisťahovali, sa usadili v údoliach medzi 
pohoriami. 

Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov, ktorá sa usadila na Bal-
kánskom polostrove, tvorili Achájci. Obilia tu síce veľa nevypestova-
li, ale na stráňach kopcov sa darilo zelenine, viniču a olivovníku. 1

Vodu, potrebnú na obrábanie pôdy, získali predovšetkým z pra-
meňov, alebo zachytávali dažďovú vodu – ale zrážok bolo veľmi 
málo. O hodnote čistej vody svedčí, že človeka, ktorý sa vydal na 
cestu, pozdravili takto: „Dobrú cestu a čerstvú vodu!“

Druhým zdrojom živobytia bolo pastierstvo. Stáda pásli na tráv-
natých kopcoch.

Odkiaľ asi pochádzalo bohatstvo Achájcov? Z  poľnohospodár-
stva nie. Achájci a neskôr aj ostatné kmene využili, že grécke po-
brežie bolo vhodné pre plavbu: bolo veľmi členité, plné zálivov, 
ostrovov a polostrovov. Čiže bolo tu veľa vhodných a pokojných 
miest pre prístavy. Achájci preto stavali silné nákladné a rýchle 
vojenské lode. 2

Olivy, jedna z hlavných poľnohospodárskych 
plodín Grécka • Zisti, na čo všetko používame 
olivy!

1   Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

Lis na olej a lisovanie oleja  

Zachovaná spodná časť lisu na olej • Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja! 

Mykénska nádoba z náleziska na Cypre  
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať?  

Grécka krajina • Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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Levia brána mykénskeho hradu V staroveku ešte žili levy na balkánskom polostro-
ve! Všimni si, aké má hrubé múry! Gréci časom zabudli na moc Mykén a mysleli 
si, že tieto kamenné kvádre mohli takto položiť len povestne silní jednookí obri, 
Kyklopovia. 

Bronzové zbrane Grékov z Mykén • Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať! 

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna. 
Povesť o tejto vojne už poznáme z predchádzajúcej lekcie. Dejiny 
vojny a návrat Odysea, staviteľa trójskeho koňa, opísal vo svojich 
eposoch R prvý známy básnik, Homér (okolo r. 800 pred Kr.). Pred-
tým sa príbehy vojny šírili ústnym podaním. Za to, že ich čítame aj 
dnes, môžeme ďakovať gréckej abecede. Gréci prevzali a rozvinuli 
abecedu Feničanov.

Básne Homéra dlho pokladali len za rozprávky. Avšak nemecký 
archeológ Heinrich Schliemann (šlíman) v 70-tych rokoch 19. storočia 
vypátral a odhalil zrúcaniny Tróje 3

3   Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója  
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!
• Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

Posmrtná zlatá maska z vykopávok na my-
kénskom hrade. Podľa tradície ukazuje črty 
kráľa Agamemnóna,  vodcu gréckych vojsk, 
ktoré obliehali Tróju • Čo myslíš, prečo robili  
posmrtné masky? Ako ich vysobili?

2   Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény. 
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Písmená gréckej abecedy 

Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

Homér žil v dobe gréckych mestských štá-
tov (8. storočie pred Kr.), ale eposy písal  
o bojoch kráľov doby mykénskej

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne  
o sebe)

Grécke mestské štáty

Časté vojny oslabili achájske kráľovstvá. Okolo r. 1000 pred Kr. vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. Svojimi železný-
mi zbraňami porazili a zrútili achájske osady.

Ťažké boje a ničenie však mali aj pozitívny prínos. Achájci a ostat-
né grécke kmene (napríklad Ióni) sa natrvalo usadili. Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo, čo bolo výhodou aj v hospodáre-
ní. Bol to lacnejší kov, železné nástroje si mohli kúpiť viacerí, a tak aj 
menšie jednotky (rodiny) mohli účinnejšie obrábať pôdu. 

Na území Grécka, ktoré rozdeľovali pohoria a údolia, nevznikol 
jednotný štát. Gréci žili v mestských štátoch (gréckym slovom 
polis). K týmto „miništátom“ patrilo mesto a jeho okolie s poliami a 
prístavmi.

Z viac ako päťsto gréckych mestských štátov vynikali dva: Atény 
a Sparta. O nich sa budeme učiť aj podrobnejšie.

¸ Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

Odkryté zrúcaniny starovekého gréckeho mesta na ostrove Délos • Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

Achájci: plavba – dobyvačné a koristnícke výpravy Achájcov (Trója) 
– Homér

Sťahovanie Dórov → železné zbrane, železné nástroje

Polisy: Atény, Sparta

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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Modré delfíny na nástenných maľbách v paláci 
v Knossose  

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory.  
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

• Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸ Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

Preskakovanie býkov. Na Kréte mladíci súťažili, kto je šikovnejší v tejto nebezpečnej hre 
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1   Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

Polisy boli od seba nezávislé mestské štáty. Nemali spoločných vedú-
cich. Zaujímavosťou starovekého Grécka je, že u Grékov sa aj napriek 
tomuto vytvorilo vedomie spolupatričnosti. Svoju zem nazývali He-
ladou a seba Helénmi. Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-
ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. (Trójsku vojnu napríklad začali takýto vojnoví spojenci.) Boli 
také náboženské strediská, ktoré uctieval každý Grék (napríklad veš-
tiareň v Delfách a Olympia, kde postavili chrám Diovi).

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

Gréci vzdávali hold R svojim bohom aj tak, že svoju silu a šikovnosť 
si zmerali na súťažiach. Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-
nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia. 1

V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 
zvečnili aj v písomnej forme. Odvtedy usporadúvali takéto preteky 
raz za štyri roky. Starovekí Gréci ustanovili ako počiatočný rok svojho 
letopočtu rok 776 pred Kr..

• Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

• Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

HájR v Olympii • Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

Váza zobrazujúca pästiarov (dole) 
a zápasníkov (hore) • Ktoré typic-
ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

Predchodca pästiarskych rukavíc: remene 
omotané okolo päste súťažiaceho 

2   Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

Na jar chodili po polisoch „svätí 
poslovia“, aby ohlásili začiatok pre-
tekov. Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék. Ženy 
však nemohli vstúpiť do Olympie 
ani ako diváci. 2

Svätí poslovia súčasne vyhlasovali aj mier v celej Helade. V čase 
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou. 

V prvý deň pretekov usporadúvali slávnosti, potom vykonávali 
obrady na počesť bohov. Pred obrovskou sochou Dia zložili prísahu, 
že pravidlá pretekov dodržia. 3

V nasledujúcich dňoch sa pretekalo v týchto hlavných disciplí-
nach R: súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo. 4

Odmenou olympijských víťazov bol veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. Dnes sa nám táto odmena môže zdať príliš malou, ale Gré-
ci ju považovali za najvyššiu poctu, akú mohol grécky muž vôbec 
dosiahnuť. 5

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to  
v čítanke (58. strana)!

Olympijské hry neboli jedinou 
súťažou v Helade. Dokonca sa ne-
konali len športové preteky, ale  
z času na čas si zmerali svoje sily aj 
hudobníci, speváci, básnici a dra-
matici.

3   Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

4   Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať  
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.
• Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?
• Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

5   Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

Prvé preteky: 776 pred Kr.
Staroveké olympiády:
1. deň: slávnosť, prísaha
2. deň: súťaž vojnových vozov, päťboj
3. deň: obetovanie vola, potom 
súťaž chlapcov
4. deň: beh, zápasenie,  
pästiarstvo,  pankrácia
5. deň: slávnosti

12 metrov vysoká socha Dia v jeho 
chráme v Olympii
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Prečítaj si článok o poctivých olym-
pijských hrách  (A „tisztességes“ játékok 
Olümpiában) v čísle 2003/1. časopisu 
História! www.historia.hu)
•Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

Prečítaj si v čísle 2001/1 časopisu História 
článok o starovekom dopingu (Dopping 
az ókorban?,  www.historia.hu )!

• Ako vysvetľovali na olympijských hrách 
mimoriadne športové výkony?

Prečítaj si v čísle 2000/8 časopisu História 
článok o starovekých cenách pre víťazov 
(Pénzdíjak és olimpiák,  www.historia.hu)!
•Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 
slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov 
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia, 
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

• Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

• Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

Alfréd Hajós s medailami zo súťaží • Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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Beh

Zápasenie

Pretekár si zotiera  
z tela olej

Skok do diaľky

Hod diskom

Víťaza ovenčia olivovou vetvou zo svätého hája

Hod oštepom

Súťaž vozov

Športové disciplíny na olympiádach • Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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Grécka obchodná loď • Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

1   Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.
• V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

2   Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili  
z oboch strán múry.

Obrázky zo zberu olív na váze • Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

Hrnčiarska dielňa • Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku? 

Staroveké Grécko

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol  
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

Atény ležia na menšom polostrove Atika vo východnej časti Bal-
kánskeho polostrova. Z gréckych kmeňov sa tu usadili Ióni. Atény 
zjednotili osady v Atike bez vojen, v mieri. Vďaka silným mestským 
hradbám sa Dórom nepodarilo dobiť Atény. Homér ich nazval „mes-
tom s pevnými hradbami“. 1

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče, chovali hydinu a včely. Med bol  
v tej dobe vzácnejší ako dnes, v staroveku bol totiž jediným sladidlom.  
V horských oblastiach chovali kozy a ovce. Blízkosť mora využívali od 
najstarších čias: najčastejšie cestovali po mori rybári a obchodníci. 

Svoje obchodné lode stavali s vysokými bokmi, aby sa na ne 
zmestilo veľa tovaru. Z Atén vyvážali najmä olej a víno. Obchodní-
ci – ak fúkal dobrý vietor – sa preplavili do Egypta za 7-8 dní. Tu si na 
lode naložili obilie a odviezli ho domov. 

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. Aténske strieborné mince boli všade 
vítané. 2

74
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Život na hlavnom námestí Atén • Aké zamestnanie mali ľudia na obrázku? Skús rozdeliť do skupín týchto ľudí aj podľa iných hľa-
dísk!

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari. 
Stovky tu vyrobených váz vyvážali do iných krajín. Boli to veľmi ob-
ľúbené výrobky, lebo boli z jemného materiálu, mali pravidelné for-
my a všetky boli zdobené peknými obrázkami. Tie štíhle vázy, kto-
ré sú na spodku širšie a na vrchu užšie, majú dve uši a sú vyrobené  
z pálenej hliny, nazývame amforami. 

Aténski kamenári pracovali hlavne na veľkých stavbách. Ich prácu 
– napríklad tesané stĺpy – obdivujeme dodnes.

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

Aténska strieborná minca z 5. storočia pred 
Kr. Na prednej strane mince (ktorú nevidí-
me) je obraz Pallas Atény, na jej rube (zad-
nej strane) je sova s olivovou vetvou. „Múd-
ra“ sova bola symbolom Pallas Atény, Pallas 
Aténa zase bola ochrankyňou mesta, ktoré 
pomenovali po nej.
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Grécky obytný dom • Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy si stavali z hlinených váľkov, ktoré sušili na slnku. Mali 
niekoľko izieb a na vonkajších stenách iba niekoľko malých okien, aby 
múry chránili pred letnými horúčavami, ktoré boli v Grécku časté. Izby 
boli otvorené do tienistého vnútorného dvora. Odtiaľ dostávali aj 
svetlo. 

Varilo sa väčšinou na dvore. Aténčania jedli veľmi veľa fazule, hra-
chu, šošovice a rôzne druhy zeleniny. Na stole mávali často ryby. 
Pečená ryba s cviklou a mrkvou bola ozajstnou lahôdkou. Chlieb jedli 
zriedkavo, veď mali málo obilia. Gréci sa väčšinou stravovali trikrát den-
ne. Pre teplé podnebie sa hlavné jedlo dňa podávalo večer. 

Bohatí obyvatelia pohodlných domov často usporadúvali večerné 
hostiny. 3

Aténska škola

Deti – ako aj dnes – chodili do školy od svojich šiestich rokov. Škola bola 
v dome učiteľa alebo vo verejnej budove, v stĺpovej sieni. Okrem číta-
nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. Spoznávali dob-
rodružstvá Homérových hrdinov, vďaka ktorým sa učili čítať. Aj žiaci 
sa učili písať básne. Samotné písanie si cvičili na drevených doskách, 
potretých tenkou vrstvou vosku. Písmená vryli do vosku tenkými pa-
ličkami, na konci cvičenia potom povrch dosky zahladili. 

V živote Aténčanov zohrávala dôležitú úlohu hudba. Človeka, kto-
rý nevedel spievať, tancovať a hrať aspoň na flaute či lutne, nepovažo-
vali za vzdelaného. Tieto sa tiež naučili v škole. 

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. Na účely telocviku stavali  osobitné budovy.

• Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

Atény boli spočiatku kráľovstvom. Po čase však bohatí statkári, aris-
tokrati odohnali kráľa, ktorého považovali za zbytočného. Atény sa 
stali republikou. To znamenalo, že vedúcich štátu volili a svoje funkcie 
mohli zastávať len určitý čas. 

Ako sa hospodárstvo rozvíjalo, mnohí z obchodníkov a remeselní-
kov zbohatli. Ďalej už nezniesli, aby v Aténach panovali statkári aristo-
krati. Ich zápas podporili aj chudobnejší roľníci. Postupne dosiahli, že 
bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud, 
gréckym slovom démos. Z tohto slova pochádza výraz demokracia, 
ktorý znamená vládu ľudu.

Ženy pri studni. Vyobrazenie na váze. V gréc-
kych obytných domoch väčšinou nebola 
studňa, vodu si nosili zo spoločnej studne. 
To bolo úlohou žien. Im to pravdepodobne 
ani nevadilo, veď inak svoje domovy opúš-
ťali len zriedkavo 

3   Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

Vyobrazenie hostiny na šálke • Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš? 
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si  
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon,  
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

• Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

• Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

• Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

aristokrati

démos

prisťahovalci

otroci

Zloženie aténskej spoločnosti • Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a  
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť! 

Vyskúšaj si dosku na písanie!
Prvý krok: na dosku s rámom sa naleje vosk, druhý krok: 
palicou na písanie sa na ňu napíše niečo .
Ako písacia doska môže poslúžiť staršia doska na kreslenie 
alebo iná tenšia doska. Môžeš použiť aj menšiu tácku, ktorá 
má vyššie okraje. Mäkký vosk, ktorý sa dá liať, získaš napríklad 
roztopením sviečky. Ako palica ti poslúži ihlica (na pletenie).

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

Atický polostrov → Atény (Ióni)

Poľnohospodárstvo: hrozno, olivy; ovce, kozy

Priemysel: hrnčiari (amfora), kamenári

Obchod → vyspelá plavba → peniaze

Kráľovstvo → republika pod vedením aristokracie → 
zbohatnutie členov démosu → demokracia
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1   Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

• Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci si svoje štáty vytvorili hlavne na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo uvrhli do 
otroctva a kruto utláčali. Z nich sa stali helóti. Ich osud považovali za 
najstrašnejší v celom Grécku. 1

Obyvateľov hôr okolo Sparty nazývali Sparťanmi bývajúcimi oko-
lo. Nútili ich platiť dane, ale oni boli aspoň slobodní. 

V spartskom štáte boli slobodní Sparťania v menšine R. Heló-
tov a  bývajúcich okolo bolo desať- až dvanásťkrát viac než slobod-
ných Sparťanov. Nie náhodou považovali teda Sparťania za naj-
dôležitejšie a jediné dôstojné zamestnanie vojenčenie. Celý život 
boli vojakmi a pôdu dali obrábať helótom. Bez sústavnej vojenskej 
pohotovosti by nevedeli udržať svoju moc nad helótmi. 

Jednoduchý, vojenský spôsob života sa usilovali zachovať prísny-
mi zákonmi a povestnou „spartskou výchovou“.

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. Za-
stávali názor, že chudobní by boli nespokojní, prípadne by sa vzbú-
rili. Bohatí by zase chceli ďalej bohatnúť  na úkor ostatných. Vedeli, 
že ak sa naruší jednota slobodných Sparťanov, nebudú schopní 

udržať svoju nadvládu nad helótmi.
 Istý spartský kráľ vraj odporučil Sparťanom toto: „Ako mô-

žeme odvrátiť útok nepriateľa? Ak zostanete žobrákmi a nikto  
z vás sa nebude chcieť vyvyšovať nad ostatných.“ 2  3

V Sparte nevznikla demokracia. Polis zostal kráľov-
stvom. 4

• Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

2   Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

3   V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

Skupiny spartskej spoločnosti a 
ich zamestnanie 

Spartský pešiak v plnej výzbro-
ji. Na štíte má grécke písmeno L 

(Λ), lebo spartský štát sa nazýval 
Lakóniou • Vieš, čo znamená výraz 

„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-
dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-

ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 
že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

Kraj v okolí Sparty. • Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy 

Spartská výchova

Otec svoje novonarodené dieťa ukázal vedúcim mesta, ktorí sa roz-
hodli, či z neho môže vyrásť silný, dobre stavaný človek. Ak dieťa 
bolo chorľavé alebo malo telesnú chybu, vyložili ho do jaskyne, kde 
opustené zomrelo.

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch. 

Svoje úlohy vykonávali v menších skupinách, ich vedúcim bol naj-
šikovnejší a najrozumnejší chlapec. Zaoberali sa najmä cvičeniami, 
ktoré rozvíjali ich telesnú silu. Ich rozumové schopnosti pestovali len 
natoľko, aby sa naučili čítať a písať, potom čítali Homérove básne.

• Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

Bez slova museli znášať všetky ťažkosti a bolesť. Spávali pod ho-
lým nebom, lôžko si ustlali z rôznych rastlín. Dostávali iba málo stra-
vy. Kto bol hladný, sám si musel nájsť potravu, avšak toho, koho pri-
stihli pri krádeži, kruto potrestali. 5

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A to aj vtedy, ak sa oženili. Svoju ro-
dinu mohli navštíviť iba potajomky, kradmo. Až v tridsiatich rokoch 
sa stali plnoprávnymi občanmi, mohli si založiť rodinu a bývať doma. 
Spoločné stravovanie však i naďalej zostalo. 6

Najdôležitejšou úlohou spartskej ženy bolo rodiť zdravých 
chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. Keď syn odchá-
dzal do vojny, matka mu podávala štít s týmito slovami: „S týmto 
alebo na tomto“.

• Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

4   V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom  
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

• Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty  
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

5   Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli  
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

• Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

6   V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli  
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

Južná časť Peloponézskeho polostrova 
– Sparta
Slobodní Sparťania – helóti – bývajúci 
okolo
Spartský spôsob života: 
- zákony → rovnosť slobodných,
- výchova.

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

1   Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala  
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník  
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával  
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení  
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe,  

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno,  
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti  

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V 6. storočí pred Kr. vznikla východne od Helady mohutná ríša. Ob-
sadila Babylon aj Egypt. Jej najslávnejší kráľ, Dareios, bol obávaným 
panovníkom územia od Stredozemného mora a Nílu až po Indiu. To 
bola Perzská ríša. Podmanené krajiny museli platiť veľmi vysoké 
dane. V kráľovskej pokladnici strážili tisíce ton zlata. 1

Perzská ríša v čase Dareia I.  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá  
v Malej Ázii a prinútili ich platiť dane. 
Grékov perzská nadvláda urážala. 

Vážne následky malo aj to, že perz-
ské lode, ako aj fenické, ktoré boli  
v ich službách, znemožňovali slo-
bodný obchod, lebo Gréci mali takto 
ťažkosti s nákupom tovaru (napríklad 
obilia). 2

2   Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

• Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

• Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Otázky na zhrnutieBitka pri Maratóne

Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. Stovky perzských lodí sa plavili z Ma-
lej Ázie k polostrovu Atika. Peržania sa vylo-
dili pri malej dedinke Maratón vo východnej 
časti polostrova. Táto obec bola vzdialená od 
Atén 42 kilometrov. 3

Keď sa Aténčania dozvedeli o príchode Per-
žanov, ich ľudové zhromaždenie sa rozhodlo, 
že sa budú brániť. Niekoľko dní prešlo vo veľ-
kom napätí. Na maratónskej rovine Gréci po-
zorovali Peržanov spoza svojich valov R. Per-
žania boli vo viac než dvojnásobnej presile. 4

O niekoľko dní neskôr vojvodca Aténčanov, 
Miltiades, dostal zavčasu ráno správu, že Per-
žania neopatrne stiahli svoje jazdectvo R. Mil-
tiades ihneď zavelil rýchly útok. Po krátkom 
boji zblízka perzské vojsko sa dalo na útek a 
hľadalo útočisko na lodiach. Gréci ich prenasle-
dovali a podpálili mnoho lodí. Peržania utrpe-
li ťažkú porážku. 5  6

5   Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
 Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-

činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-
nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-

čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

6   Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

Perzská expanzia →← Helada:
- dobyté grécke mestá musia platiť dane,
- námorný obchod sa stáva ťažším.
Atény a Sprata nepodľahnú Peržanom
→ 490 pred Kr.: Maratón (Miltiades)

3   Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.
• Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

4   Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

Aténsky vojvodca Miltia-
des, víťaz pri Maratóne

Perzský lukostrelec a grécky ťažko-
odený pešiak (takzvaný hoplita), 
okolo nich zbrane, ktoré sa našli 
na maratónskom bojisku: krátky 
meč, hroty šípov a kopijí • V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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1   Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

2   Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny sa Dareios už nedožil, zomrel niekoľko rokov po bitke 
pri Maratóne. Jeho syn Xerxes si zaumienil, že viac než stotisícové 
vojsko povedie proti Grékom osobne. 

Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. Obrovskej armáde trvalo se-
dem dní a sedem nocí prejsť po moste, postavenom ponad úžinu 
Hellespont. 1

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

Aténske ľudové zhromaždenie sa rozhodlo, že na obranu si postavia 
mohutnú námornú flotilu. V nasledujúcich rokoch bolo postave-
ných vyše sto vojnových trojveslíc. 2

Ani Sparťania neboli nečinní. Keďže oni sa dozvedeli o útoku Per-
žanov ako prví, pozvali na rokovanie ostatné grécke mestské štáty. 
Časť polisov nemala odvahu postaviť sa proti Peržanom, neprišla ani 
na rokovanie. Zato mestá, ktoré sa rozhodli pre odpor, uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 Rozhodli sa, že Sparta bude veliť tak vojenskej flotile, ako aj
vojskám na súši. Dohodli sa aj na tom, že útočiace perzské vojsko sa 
pokúsia zastaviť pri priesmyku Termopyly. 

• Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

Grécka trojveslica. Na ľavom okraji spodnej kresby vidno „bodákový 
nos“. Všimni si, ako riadili (kormidlovali) loď!
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. Sparťa-
nia si dejisko bitky vybrali múdro. Na jednej strane priesmyku sa 
tiahli strmé vrchy, na druhej strane ho ohraničovalo more. Priechod 
bol taký úzky, že na jeho koncoch sa zmestil iba jeden voz! Darmo 
boli teda Peržania vo veľkej presile, nemohli obkľúčiť gréckych 
obrancov. Leonidas však nemohol veriť vo víťazstvo, lebo perzská 
presila bola obrovská!

Peržanom sa dva dni nedarilo preraziť cez grécku obranu. Boj 
prebiehal zblízka, takže množstvo perzských lukostrelcov a ani ich 
obávané jazdectvo sa nemohli uplatniť. Tým lepšie poslúžili Grékom 
ich dlhé kopije. Avšak vedomie Grékov, že sú slobodní a bojujú za 
svoju vlasť, bolo oveľa dôležitejšie než ich zbrane. Na druhej strane 
Peržania bojovali v nádeji na odmenu, alebo preto, že sa báli trestu. 
Často ich hnali do boja korbáčmi. 3

Na tretí deň sa našiel zradca.  Ten prezradil Xerxovi, že cez horské 
hrebene vedie tajný chodník, po ktorom sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. Večer, po zotmení, sa po chodníku v tichosti vydali vy-
braní vojaci perzského kráľa, ktorých nazývali „nesmrteľnými“. 

Leonidas sa o zrade dozvedel nadránom. Už s istotou vedel, že bit-
ku prehrali. Vydal rozkaz, aby sa ostatní Gréci stiahli do vnútrozemia. 
On tam zostal s 300 spartskými vojakmi, aby zabránil postupu Per-
žanov. Všetci padli. Hrdinský Leonidov skutok nebol márny, lebo takto 
mohla grécka armáda ustúpiť bez väčších strát. V bitke Peržania prišli  
o dvadsaťtisíc vojakov, medzi nimi boli aj dvaja Xerxovi bratia. Sparťa-
nov neskôr pochovali do spoločného hrobu a na ich pomník vytesali 
tieto verše:

„Stoj pútniku a zvestuj Lakedaimonským,  
že my tu ležíme jak zákony kázali nám.“

Po porážke Grékov si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén. 4

Bitka pri Termopylach na mape a na kresbe 

• Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 
lepšie porozprávať priebeh bitky? 

3   Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

4   Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

• Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

Kresba námornej bitky pri ostrove Salamína 

• Pomocou spodného obrázku o reliéfe 
terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V úzkej morskej úžine medzi pevninou a ostrovom Salamína stáli 
voči sebe grécke a perzské lode. Veliteľ gréckej flotily videl, že rých-
le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym, „bruchatým“ perzským lodiam. 

Dobre to mal vypočítané! Do úzkej úžiny sa natlačilo veľa širokých 
perzských lodí, niektoré sa chceli otočiť, ale zatiaľ rýchle a obratné 
grécke lode im prerazili boky svojimi bodákovými nosmi. 

V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-
dujúce víťazstvo na mori. V nasledujúcom roku zjednotená grécka 
armáda zvíťazila aj na súši. Peržania sa už nikdy viac nepokúšali pod-
maniť si Heladu.

• Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

Prípravy Peržanov:
– obrovská námorná vojenská flotila
–  most cez Hellespont
Prípravy Grékov:
–  Atény: obrovská flotila
–  vojenské spojenectvo polisov (pod vedením Sparty)
480 pred Kr.: druhý perzský útok:
– Termopyly, Salamína
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie sa zvolávalo v Aténach už aj predtým, ale 
skutočne dôležitým sa stalo až po perzských vojnách, v 5. storočí 
pred Kr. Vtedy už o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu. 

Ľudové zhromaždenie zasadalo asi štyridsaťkrát ročne na stráni 
kopca oproti hlavnému námestiu. Na zhromaždeniach sa mohol 
zúčastniť každý plnoprávny občan Atén. Boli to tí slobodní muži, 
ktorých oba rodičia sa narodili v Aténach a dovŕšili 20. rok svojho 
života. 1

• V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu. 
Občas veru vypukli ostré spory, preto na poriadok dohliadala skupi-
na otrokov – lukostrelcov. 

Každý aténsky občan mohol zastávať ktorúkoľvek z dôležitých 
funkcií (úradov) v meste. Úrady zastávali väčšinou po dobu jed-
ného roka. Úrad vojenského veliteľa bol jediný, kde niekto mohol 
byť opäť zvolený aj potom, keď vypršal jeho čas. Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát. 2

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať až takú veľkú 
moc ako kráľ, čím by ohrozoval demokraciu – a slobodu ostatných –, 
tak usporiadali črepinový súd. 

Ak na tomto hlasovaní mnohí napísali na črepiny meno toho isté-
ho človeka, ten musel opustiť Atény na 10 rokov, ale mohol si nechať 
svoj majetok.

• Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

1   Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

• Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?
• Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

2   Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

• Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

Obrázky z politického života Atén v 5. 
storočí pred Kr.: losovanie úradníkov, 
črepinový súd, rozprava (debata) v ľu-
dovom zhromaždení
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

3   Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

4   „Perikles sa vždy postaral o to, aby  
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

• Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali. 

(Slovo politika pochádza z gréckeho slova polis.) Perikles z pe-
ňazí štátu platil diéty (denný plat) úradníkom. Takto aj naj-
chudobnejší občania mohli zastávať úrady. 3  4

Otroci a cudzinci

V Periklovej dobe bol v Aténach každý tretí človek otrokom. Otrokov 
buď privliekli do mesta po vojnách ako vojnových zajatcov, alebo si 
ich kúpili na trhu s otrokmi. Najväčší trh s otrokmi bol na ostrove 
Délos. 

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. Chránení boli v jedinom ohľade: zákon zakazoval ich za-
bitie. 5

Okrem plnoprávnych občanov (a ich rodinných príslušníkov) a 
otrokov žili v Aténach aj cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov a 
väčšinou boli remeselníkmi. Ich postavenie sa podobalo postaveniu 
plnoprávnych Aténčanov, nemohli sa však zúčastniť správy vecí 
verejných a nemohli mať ani pozemok. 

Nemyslime si, že pracujúci cudzí remeselníci a otroci urobili  
z Aténčanov lenivcov! Aj slobodní občania si vážili prácu, mali  
z nej radosť. „Nie je hanbou, ak niekto je chudobný, hanbou je, ak sa  
z chudoby nechce dostať prácou“ – povedal raz Perikles. 

Perikles • Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!) 

5   Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali  
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)
 Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

Správa vecí verejných → ľudové 
zhromaždenie
– plnoprávni aténski občania
– diéty
Perikles
Otroci, cudzinci

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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Omyl demokracie
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

• Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

• Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

Socha Temistokla

Črepiny z črepinového súdu. Na niektorých z nich nájdeme meno Temistokla
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1   Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 
 Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

2   Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp, 
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa 
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

3   Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne  
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie.  

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno  
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

Peržanov porazili, ale Atény boli zruinované. Začala sa obnova. Opra-
vili obytné domy a mestské hradby. Potom mohla nasledovať obno-
va pevnosti na vŕšku Akropolys.

• Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola je dodnes jednou z najznámejších skupín umeleckých 
pamiatok sveta. Z budov vyniká chrám bohyne Atény. Výstavbu 

chrámu viedol najslávnejší sochár doby, Feidias. 1  2  3

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo obohatilo ľudstvo prekrásnymi 
dielami. Jedným z najslávnejších je socha Diskobolos, kto-
rá zachytáva pretekára v okamžiku tesne pred hodením  
disku. Najväčším sochárom doby bol Feidias. Okrem 

sôch na Akropole vyhotovil aj Diovu sochu v Olympii.
Myrón: Diskobolos (vrhač disku) & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

Aténsky chrám • Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me? 

Chrám bohyne Atény (Partenón) na Akropole 
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Atény a Akropola ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

Takto asi vyzerali budovy na Akropole v dobe Perikla. Vpravo v pozadí Partenón, vľavo mohutná socha 
Pallas Atény

Dórsky, iónsky a korintský stĺp. Pomocou obrázkov opíš charakteristické znaky jednotlivých typov stĺpov! 
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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4   Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

Grécke divadlo a jedno zo sedadiel. Hľadisko bolo postavené tak, aby z každého 
jeho miesta bolo dobre počuť, čo hovoria herci na javisku. Napríklad pri ruinách 
divadla v Epidaure to sprievodca dokazuje dnešným turistom tak, že na javisku 
nechá padnúť na zem mincu. Jej cvengot počuť aj v najvyššom, 55. rade hľadiska

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté, predstavenia sa konali 
počas dňa. Hľadisko bolo vybudované v tvare polkruhu na svahu, 
väčšinou – aj v Aténach – vo voľnej prírode. Zmestilo sa tam niekoľ-
ko tisíc ľudí. Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 
zbor a 2-3 herci. Dej divadelnej hry striedavo rozprával zbor alebo 
ho zahrali herci. Každú rolu – aj ženskú – hrali muži v maskách. Ak  
v hre účinkovali aj bohovia, objavili sa obyčajne na streche budovy 
na javisku. Hercov dostali na strechu pomocou žeriava. V dobe Perik-
la mohli chudobní navštevovať divadlo zadarmo. 4  5

• Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

Dôležitým výsledkom lekárskej vedy bolo zistenie, že každá choro-
ba má svoju prirodzenú príčinu. Treba nájsť v prvom rade túto príči-
nu a nemyslieť na zlých duchov. 6

Historiografia (čiže opis dejín, dejepisectvo) sa zrodila v Gréc-
ku. Najslávnejšieho dejepisca, Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen. Precestoval vtedy známy svet: bol v Mezopotámii a v Egypte. Pí-
sal o pyramídach a o tom, ako sa podľa neho stavali tieto fantastické 
budovy, ktoré boli už v tom čase veľmi staré.

• Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

• Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

• Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

Herodotos: „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

Mestské stavby
– Akropola (Partenón)
Staviteľstvo (stĺpy)
– sochárstvo
Divadlo (Aischylos, Sofokles)
Vedy (lekárska veda, dejepisectvo → Herodotos)

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

6   Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

5   Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne.  
O tom je jeho divadelná hra Peržania,  
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

• Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!
• Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

Divadelné predstavenie a herecké masky. 
Nápadné masky zosilnili aj hlasy hercov  

• Aké pocity vyjadrujú masky? 
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili 
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili  
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

Výjavy zo školského života. Učenie hry na lutnu a mladý číta nahlas báseň. Gréci 
pokladali za dôležité, aby deti vedeli hrať na hudobných nástrojoch. Hudba sa 
nedala oddeliť od básnictva: mnoho básní napísali s tým, že sa majú spievať  alebo 
predčítať s hudobným sprievodom

Hlinená bábika s pohyblivými rukami a 
nohami 
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov.  

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku.  
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov Heladu čoskoro oslabili vnútorné spory. 
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. Medzi dvoma spojenectvami vypukla 
ničivá vojna, ktorá vyčerpala každého účastníka. Navyše samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala 
nová mocnosť, Macedónia. 1

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

Macedónia leží v severnej časti Balkánskeho polostrova. Jej oby-
vatelia, Macedónci, boli vzdialenými príbuznými Grékov. 

Z príjmov bohatých zlatých baní krajiny zorganizoval macedón-
sky kráľ najsilnejšiu armádu doby. Jej najväčšou novinkou bolo, že 
z gréckej falangy (viď 21. lekciu) vytvoril tzv. macedónsku falangu,  
t. j. organizáciu vojakov v 16 radoch, ktorí držali v rukách mimoriad-
ne dlhé (5-6 metrové) kopije.

1   Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.
• Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

Macedónska falanga sa zoradila. Ukážka  
z filmu Alexander Veľký 

Macedónska falanga bola múr z ľudí, ktorý 
všetko rozdrvil 
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Staroveký katapult na vrhanie kameňov • Povedz, ako podľa teba fungoval!
2   Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

3   Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

Celý vojenský útvar pripomínal obrovského ježa v pohybe. Ne-
priateľ nebol schopný ani len priblížiť sa k falange.

Pred macedónskym dobyvateľom neboli v bezpečí ani mestá za 
pevnými hradbami. Útočníci používali obliehacie stroje: stroje na 
vrhanie kameňov a šípov (metacie stroje, katapulty) a barany na 
prerážanie múru. 

Macedónia presviedčaním a násilím si postavila polisy na svoju 
stranu a Grékov spojila v jednom spojenectve (všegrécky spolok). 
Za mier však zaplatili vysokú cenu! Každý Grék sa stal poddaným 
macedónskeho kráľa. Obdobie demokracie sa skončilo. 

Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii. 
Na nešťastie Perzskej ríše sa na trón v Macedónii dostal v tomto čase 
nadaný mladík, Alexander Veľký. (Panoval v rokoch 336 – 323 pred 
Kr.) 2

• Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

• Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

Vychovávateľom mladého 
Alexandra bol najslávnejší 
grécky vedec (Aristoteles). 

Alexandrovým obľúbeným čí-
taním sa stal Homérov hrdinský epos 

o trójskej vojne. Aristoteles dal pre mladíka toto 
dielo osobitne prepísať – veď kníhtlač ešte ne-
bola známa – a on si rukopis ukladal do škatule, 
ktorú mal stále pod poduškou. 3

• Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

• Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

Alexander Veľký v bitke (mozaika). „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

Výboje Alexandra Veľkého ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander najskôr upevnil svoju moc v Grécku, potom so svojím 
vojskom prenikol do Ázie a Afriky. Napadol najprv okrajové územia 
Perzskej ríše (napr. Egypt), kde aj Peržanov považovali za dobyvate-
ľov. Potom sa zameral na centrálne územia. Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa. Počas svojich výprav sa Ale-
xander s vojskom dostal až k rieke Indus. Podmanil si väčšie úze-
mie než ktorýkoľvek dobyvateľ pred ním. 4

• Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
• Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-
rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami. Podporoval napríklad grécko-perzské 
manželstvá. Pri príležitosti vlastnej svadby dal oženiť desaťtisíc gréc-
kych vojakov s perzskými dievčatami (svadba v Súzach). V Egypte 
panoval podľa miestnych zvyklostí ako kráľ-boh.

• Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V Egypte založil mesto Alexandria, ktoré je dodnes jedným z naj-
rušnejších prístavov Stredozemného mora. 5

Alexander zomrel v mladom veku na horúčkovitú chorobu. Po 
jeho smrti sa  ríša rozpadla na viacero štátov, ktoré však mali 
oproti polisom obrovskú rozlohu. 6

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

4   Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

5   Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

• Koľko je jeden tucet?

6   Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

• Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

Na územiach, ktoré si podmanil Alexander Veľký, a hlavne v no-
vozaložených mestách, sa usadili mnohí Gréci. Boli medzi nimi 

vedci aj umelci. Priniesli so sebou kultúru zlatého veku Grécka. 
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili a vytvorilo sa množstvo 
úžasných vedeckých a umeleckých diel. 7

Socha bohyne Niké • Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71). 

7   V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

• Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

Súsošie R Laokóna. Zobrazuje vymyslený príbeh trójskej vojny • Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

Herónova lopta bola hračka, ktorú poháňala 
para

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

Vojna medzi Aténami a Spartou → 
oslabenie vedúcich gréckych polisov

Macedónia – zjednotenie Grékov

Alexander Veľký  → podmanenie 
Perzskej ríše → veľká ríša → rozšírenie 
gréckej kultúry.
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V 2. tisícročí pred Kr. sa v južnej časti Balkánskeho polostrova usadili 
grécke kmene. Zaoberali sa predovšetkým chovom zvierat, pesto-
vaním ovocia a olív. V Grécku je more všade blízko a ostrovy i zálivy 
ponúkali výborné miesta pre prístavy. Gréci boli výbornými more-
plavcami. Plavba zohrávala v ich živote významnú úlohu.

V súlade s členitosťou zemského povrchu Gréci nežili v jednotnom 
štáte. Mestské štáty (polisy) boli spočiatku pod vedením vlastníkov 
pôdy, rodovej aristokracie. Pospolitý ľud (démos), čiže slobodní roľ-
níci, námorníci, remeselníci a obchodníci, však vo vyspelejších poli-
soch vytvorili vládu ľudu, demokraciu. Vo všetkých dôležitých otáz-
kach rozhodovalo ľudové zhromaždenie. Po víťazstve nad Perzskou 
ríšou sa najmocnejším mestským štátom stali Atény. Tu sa upevnila 
demokracia a o bohatstve mesta svedčili veľké stavby.

Keď protiklady medzi Aténami a Spartou vyústili do vojny gréc-
kych polisov, nadvládu nad Heladou získala Macedónia. Jej kráľ Ale-
xander Veľký vytvoril dobyvačnými vojnami dovtedy nevídanú ríšu. 
Táto ríša sa síce rýchlo rozpadla, ale grécka kultúra sa rozšírila na 
veľkom území.

 1.  Porovnaj egyptské a židovské náboženstvo s náboženstvom sta-
rovekých Grékov! (Podobnosti, odlišnosti)

 2.  Bohmi čoho boli Zeus, Héra, Ares, Hefaistos, Pallas Aténa, Afro-
dita?

 3. Čím sú známe Olymp a Delfy?
 4.  O akých gréckych kmeňoch sme sa učili? Kedy sa prisťahovali na 

Balkánsky polostrov? Kde sa usadili?
 5.  Homérove eposy môžeme považovať nielen za umelecké diela, 

ale aj za historické pramene. Prečo?
 6.  Ktoré boli hlavné poľnohospodárske  a remeselnícke výrobky 

starovekého Grécka?
 7.  Jednotlivé etapy gréckych dejín sme napísali v nesprávnom po-

radí. Zoraď ich do správneho časového sledu: Periklova doba; 
vznik polisov; mykénska doba; obdobie dórskeho prisťahova-
lectva; obdobie Alexandra Veľkého; obdobie grécko-perzských 
vojen.

 8.  Ktoré činitele posilňovali v Grékoch vedomie spolupatričnosti 
(vedomie, že sú všetci Helénmi)? Povedz príklady vojenských 
spojenectiev!

 9.  Porovnaj Atény a Spartu! (Život obyvateľstva, spoločenské sku-
piny, zamestnania, vzdelanosť)

10.  S akými udalosťami súviseli tieto zemepisné názvy: Olympia, 
Hellespont, Korint, Alexandria? 

11.  Aký je rozdiel medzi kráľovstvom, republikou vedenou aristo-
kraciou a demokraciou? Porovnaj ľudové zhromaždenia Atén a 
Sparty: akú malo úlohu v jednom a akú v druhom polise?

12.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna? Vyrozprávaj jej hlavné uda-
losti!

13.  Charakterizuj grécku vzdelanosť (staviteľstvo, sochárstvo, divad-
lo, lekárska veda, dejepisectvo)!

14.  Kto bol Homér, Dareios, Miltiades, Herodotos, Xerxes, (Temistok-
les), Leonidas, Perikles, Feidias, (Myrón), (Sofokles), Alexander 
Veľký?

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

Szabó Árpád: Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady). Bp., 1985.
Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög re-
gék (Grécke povesti). Bp., 1967.
Bíró–Csorba–Rékassy: Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí). Bp., 
1983.
Jávor Ottó: Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi). Bp., 1980.
Kertész István: Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).  Bp., 1985.
Kertész István: A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny). Bp., 1990.
Lengyel Dénes: Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 
Bp., 1981.
Vojtech Zamarovský: Bohovia a hrdi-
novia antických bájí. Bratislava, 2002
Vojtech Zamarovský: A görög csoda. 
Bratislava, 1980.
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj  
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e
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J ó n s k e  
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n é  m o r eKartágo

Itália. Apeninský polostrov ľahko nájdeš na 
mape. Má tvar čižmy a Stredozemné more 
delí na dve časti. Táto čižma akoby chcela 
práve kopnúť do kameňa trojuholníkové-
ho tvaru, do ostrova Sicília. Čoskoro bude-
me hovoriť aj o tomto! • Porovnaj pobrežie 
polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

1   Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R 
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné  

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V strednej časti Itálie žili Latinovia. Ich králi podľa povesti pochá-
dzali od hrdinu, ktorý sem utiekol z Tróje.

• Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

Jedného latinského kráľa zbavil trónu jeho mladší brat, ktorý veľ-
mi túžil po moci. Prekrásna dcéra vyhnaného kráľa však za zázrač-
ných okolností porodila dvoch chlapcov, ktorí sa volali Romulus a 
Remus. Ich nenávistný strýko si zaumienil, že dvojčatá dá zavraždiť. 
Obával sa totiž, že keď vyrastú, pomstia sa mu. 1

Nariadil, aby dvoch chlapcov hodili do rieky. Sluhovia sa nad nimi 
zmilovali. Vyrezali koryto R a v ňom vyložili nemluvňatá na rieku 
Tiber. Koryto sa v ohybe rieky zachytilo na brehu.

• Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

Socha vlčice z Ríma (5. storočie pred Kr.) Sochy detí boli zhotovené oveľa neskôr, na 
konci stredoveku • Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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 Plač hladných dvojčiat začula vlčica. Neublížila deťom, ba práve 
naopak: kŕmila (dojčila) ich, ako keby boli jej vlastnými mláďatami. 
(Vlčicu totiž poslal na pomoc boh Mars.) Nakoniec ich našiel pastier, 
ktorý deti zaniesol domov a vychoval. 

Keď dvojčatá vyrástli, pomstili sa svojmu strýkovi a zaumienili si, 
že založia nové mesto tam, kde sa koryto dostalo na breh. 

Spolu so svojimi ľuďmi sa pustili do výstavby mestských hradieb. 
Romulus prikázal jednému sluhovi, aby zabil každého, kto sa bude 
posmievať – ešte naozaj nie príliš vysokým – múrom. Remus to ne-
vedel, a povedal: „Tento nízky múrik by mal ubrániť náš ľud?“ A už 
aj múr preskočil. Sluha ho však ihneď zabil svojím rýľom. Romulus 
žalostne oplakal svojho brata. Potom zdolal svoju strašnú bolesť a 
vyhlásil: „Nech sa nepriateľ takto pokúsi preskočiť moje hradby!“

On sa stal prvým kráľom Ríma. Podľa povesti bolo mesto zalo-
žené v roku 753 pred Kr.

• Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V 8. storočí pred Kr. žili latinskí roľníci a pastieri v drobných dedin-
kách v strednej Itálii. Medzi dedinami sa zelenali háje a polia. Dediny 
boli postavené na pahorkoch (kopcoch) a postupne sa rozrastali a 
boli čoraz bližšie k sebe. Okolo spojených dedín postavili hradby. 
Takto vznikol na siedmich pahorkoch na brehu rieky Tiber Rím. 2

• Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

2   Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

 Typický kraj v okolí Ríma • Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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Romulus a Remus

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

3   Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

4   Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

5   Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi. Panovníkovi pomáhala 
rada starších, takzvaný senát. Jeho 
členmi boli vedúci vznešených rodín.  
V Ríme nazývali vznešených patri-
cijmi. 3  4

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. (Slovo „plebs“ znamená pln-
ka, masa, pospolitý ľud.) K plebejcom 
patrili najmä potomkovia prisťahoval-
cov. Obrábali pôdu, ale mnohí z nich 
sa zaoberali remeslami a obchodom. 5

• Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V dobe kráľovstva už prebiehala v 
Ríme vážna výstavba. Okrem pev-
ných mestských hradieb bol v tomto 
čase vybudovaný najstarší kanál Ríma 
a vtedy vydláždili kameňom hlavné 
námestie, stredisko verejného života 
(Forum Romanum).

Socha patricija. Hrdo ukazuje 
busty svojich vznešených pred-
kov • Prečo ho asi zobrazili spolu  
s jeho  predkami?  

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

• Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1.  Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

Povesť: Romulus a Remus – 753 pred Kr. 
Skutočnosť: 
Pahorky pri rieke Tiber: latinskí pastieri a roľníci
Obdobie kráľovstva – rada starších (senát)
Spoločnosť: patricijovia – plebejci
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť  
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr. sa Rimania vzbúrili a vyhnali kráľa. Odvtedy bol 
Rím republikou. 1

Na čelo štátu každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. Najvyššia moc bola v rukách konzulov, ktorí vo vojne boli aj 
veliteľmi armády. 

Keď sa skončilo obdobie, počas ktorého zastávali úrad, bývalí 
konzuli sa stali členmi senátu. Za republiky vzrástla vážnosť a úlo-
ha senátu. Tu sa rozhodovalo o všetkých dôležitých otázkach. Určili 
napríklad aj to, o čom môže rokovať ľudové zhromaždenie. 2

Aj v Ríme boli ľudové zhromaždenia. Tu volili rôznych úradníkov. 
Vplyv ľudového zhromaždenia však bol oveľa menší než vplyv 
senátu.

• Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

• Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

• Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

• Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. Ale patricijovia ich veľmi potrebovali, 
napríklad ako vojakov. Takto si plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi s patricijmi. Aj jedného  
z dvoch konzulov zvolili z radov plebejcov. Bohatí plebejci 
sa mohli stať členmi senátu. 3

Republika napriek tomu neznamenala, že každý rím-
sky občan mohol zastávať ktorýkoľvek úrad. Vykonáva-
nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. (Vedú-
ci úradníci nedostávali plat.) Len najbohatší Rimania sa 
mohli podujať na takéto úlohy.

• Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

Zväzok prútov, zviazaný s červenou stuhou, znázorňuje moc kon-
zulov. V čase vojny, keď konzul opustil mesto na čele svojho voj-
ska, do zväzku prútov zastokli sekeru, aby vyjadrili jeho plnú moc

1   Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

2   Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

3   Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

• Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!
• Prečo rečník prirovnal patricijov práve  
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli  
v Ríme zaviesť.

• Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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Janus, boh s dvomi tvárami, na jednej min-
ci 

Zvieracia obeť • Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady? 

4   Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

• Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

• Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

Prvé storočia rímskej republiky boli stáročiami neustálych vo-
jen s okolitými národmi. V tomto období žilo na Apeninskom pol-
ostrove viacero národov.

Vojny prebiehali so striedavým úspechom. Stávalo sa, že nepria-
teľ dobyl aj samotné mesto Rím a nakoniec ustúpil len vďaka ne-
smierne vysokému výkupnému.

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

Pri obsadení polostrova sa Rím riadil zásadou „Rozdeľuj a panuj!“. 
To znamenalo, že využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi (čiže rozdelili ich). Zmluvy o spojenectve uza-
tvorili raz s jedným, inokedy s druhým národom. Ale boli to falošné 
spojenectvá. Akonáhle jeho nepriatelia zoslabli, Rím oboch porazil. 
Takto si postupne podmanil celý polostrov.

¸ V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

 u Grékov u Rimanov

hlavný boh: Zeus  Jupiter

hlavná bohyňa: Héra  Juno

bohyňa múdrosti:  Pallas Aténa  Minerva

bohyňa lásky:  Afrodita  Venuša 

boh vojny:  Ares  Mars

Rímske náboženstvo

Rimania spočiatku stotožňovali prírodné 
sily s nadprirodzenými silami a duchmi. 
Počas dobyvačných vojen, ktoré viedli 
na polostrove, však spoznali nábožen-
stvá iných národov. Aj Rimania začali 
čoraz viac veriť v bohov s ľudskou po-
dobou. Ovplyvnilo ich najmä nábo-
ženstvo Grékov, s ktorým sa stretli v gréc-
kych mestách na juhu Itálie. Ich bohovia boli 
časom takmer totožní s bohmi Olympu, iba 
mali latinské mená.  4

Aj Rimania, podobne ako Gréci, mali 
osobitného boha na ochranu každej 
činnosti. (Život detí „usmerňovalo“ 43 
bohov!)  5

Aj Rimania verili veštbám. Kňazi-
-veštci sa snažili vypátrať vôľu bohov  
z rôznych znakov a znamení. Veštili hlav-
ne z letu vtákov a čriev obetných zvierat. 6

5   Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

6   Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

Zlatý medailón na krk, ktorý má prinášať mladíkovi šťastie

Obdobie rímskeho kráľovstva: 753 pred Kr. – 510 pred Kr.
Republika: 
senát – ľudové zhromaždenie
2 konzuli, vojvodcovia
boj plebejcov za rovnoprávnosť
Dobyvačné vojny → Rím sa stane pánom celej Itálie
Náboženstvo → grécky vplyv

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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• Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

• Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

• Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

Zlatá spona z etruského hrobu. Používali ju 
ako šperk. Na jednej strane sú vyobrazené 
kačice, na druhej levy

Prísaha Horatiovcov (časť maľby francúz-
skeho maliara Dávida z konca 18. storočia). 
Keď medzi Rímom a niektorým susedným 
mestom vypukol spor (svár), podľa starých 
zvykov namiesto celých vojsk bojovali len 
vybraní bojovníci. V Ríme boli zvolení bra-
tia Horatiovci. Na obraze vidíme ich prísahu 
pred súbojom s nepriateľom.
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

• Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania. Žili hlavne z námorného obchodu. Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. Odtiaľ riadili púnsku ríšu. Obchodovali 
s kovmi, slonovinou a s otrokmi. Z obchodného zisku vyzbrojili ob-
rovskú armádu, s ktorou obsadili časť ostrovov a západného pobre-
žia Stredozemného mora. Kartágo si podmanilo aj južnú časť Hispá-
nie (dnešného Španielska), ktorá bola bohatá na kovy. 

Prvá púnska vojna

Medzi dvoma dobyvačnými mocnosťami, Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. Obe chceli získať ostrov pre seba. 

Kartágo malo veľmi veľa (asi 350) troj- a päťveslíc, avšak Rím ne-
mal vojenskú flotilu.

Rímski vojaci dosahovali úspechy v bojoch na súši, ale bolo jasné, 
že Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  Rimania sa preto roz-
hodli vybudovať si vojenskú flotilu.   1

1   Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode  
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

• Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

Vojenský prístav v Kartágu • Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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Vojenská flotila sama osebe by ešte nebola zabezpečila víťazstvo
nad Púnmi, ktorí boli skúsení v námornom boji. Preto sa Rimania 
rozhodli pre lesť. Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky. 
Keď sa dostali dosť blízko k nepriateľskej lodi, prehodili na ňu padací 
mostík. Na jeho konci bol železný hák, ktorý sa zavesil do paluby 
púnskej lode. V nasledujúcej chvíli rímski vojaci prebehli cez mostík 
a v boji zblízka porazili Púnov. Z námornej bitky takto spravili súboj 
„na súši“ a porazili „pánov mora“.

Kartágo podľa uzavretého mieru zaplatilo vysokú vojnovú daň R 
víťazovi a opustilo celé územie Sicílie. Sicília sa stala prvou provin-
ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

Púni sa nezmierili s porážkou. Čakali iba na vhodnú príležitosť, aby 
sa mohli odplatiť svojmu nenávidenému nepriateľovi. Táto príleži-
tosť sa naskytla približne o dvadsať rokov, keď hlavným veliteľom 
vojska sa stal mladý a veľmi nadaný Hanibal. 

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. Len-
že pánom Stredozemného mora už bol Rím! Z mora nebolo možné 
napadnúť ríšu. Svojím vojskom preto Hanibal prešiel cez Alpy a 
Rím napadol na pevnine, zo severu.  2

Hanibal rad radom porazil rímske légie R. Vojna trvala v Itálii 16 
rokov!

Rimania sa rozhodli, že nebudú pokračovať v nekonečných bo-
joch. Rímska armáda pod vedením Scipia sa preplavila do Afriky a 
vylodila sa neďaleko Kartága. 

Teraz boli z prítomnosti nepriateľa vyľakaní Púni. Narýchlo zavo-
lali domov Hanibala aj s jeho armádou. Dve vojská sa zrazili pri Kar-
tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. Rím vyhral vojnu. K prvej a 
druhej púnskej vojne došlo v druhej polovici 3. storočia pred Kr.

• Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

Námorná bitka medzi Rímom a Kartágom • Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

Hanibal. Po jeho porážke ho na žiadosť Ri-
manov vyhnali z Kartága. Útočisko hľadal  
u viacerých východných kráľov, ale kto ho 
prijal, musel počítať s hnevom Ríma. Po vyše 
desiatich rokov túlania bez domova spáchal 
samovraždu • Charakterizuj Hanibala na zá-
klade učebnice a čítanky (str. 106)!

2   Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

Kartágo muselo opäť zaplatiť vysokú vojnovú daň. Navyše sa muselo 
zaviazať, že vojny bude viesť len so súhlasom Ríma. 

Zámienkou Ríma na úplné zničenie starého súpera bola táto druhá 
podmienka. Asi 50 rokov po druhej púnskej vojne územie Kartága 
napadol istý africký kmeň. Púni sa bránili, bojovali teda bez súhlasu 
Ríma! Onedlho im Rimania vypovedali vojnu. 3

Rímska armáda obsadila Kartágo. Obliehanie prežilo len nie-
koľko Púnov. Tých predali za otrokov. Mesto zrovnali so zemou. Na 
dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. (Neznamenalo to samozrejme, že obsadili celý africký konti-
nent, iba niektoré severné územia dnešnej Afriky.)

V tom istom čase Rimania podobne surovo a za veľkého ničenia 
obsadili posledné slobodné grécke  mesto. Aj tu zriadili provinciu. 
Takto sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

Hanibal prechádza cez Alpy • Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

3   Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

• Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

Rím ↔ Kartágo (vojenské a obchodné záujmy)
1. vojna (polovica 3. storočia pred Kr.): námorné bitky, padací mostík
2. vojna (koniec 3. storočia pred Kr.): hlavné bojisko bolo v Itálii;
- Hanibal ↔ Scipio
3. vojna (polovica 2. storočia pred Kr.): zničenie Kartága
Po 2. púnskej vojne si Rím podmanil aj východné pobrežie 
Stredozemného mora.
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Bojový slon •  Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“  
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

Premôžu prasce slonov?

Vyobrazenie bojového slona na mise z 3. 
storočia pred Kr • Mohla umelcovi slúžiť ako 
námet Hanibalova výprava v Itálii?
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Prilba gladiátora 

29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte.  
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen Rimania zajali tisíce vojnových zajatcov. 
Po stopách vojsk sa pohybovali obchodníci s otrokmi, ktorí zajatcov 
kúpili a odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi. 1

Otrokov takmer nepovažovali za ľudí. Ich majiteľ mohol s nimi ro-
biť čokoľvek: mohol ich voľne predať, darovať, dokonca mohol ich 
aj zabiť. Pravda, k vražde došlo iba málokedy. Otroci boli vzácnym 
tovarom, preto s nimi narábali starostlivo. Rimania obyčajne opovr-
hovali človekom, ktorý so svojím otrokom zaobchádzal neľudsky. 2

Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-
meslo a čo vedeli. Ak áno, ich hodnota bola vyššia, preto s nimi za-
obchádzali lepšie. Títo odborne vzdelaní otroci pracovali väčšinou 
v mestách. Kuchári, hudobníci, herci, ba aj členovia mestskej polície 
boli zvyčajne otroci. Život otrokov, ktorých nútili pracovať na po-
liach, bol ťažší. Mestským otrokom sa často vyhrážali, že za trest ich 
pošlú pracovať na dedinu. 

Najťažší život – podobne ako v Aténach – aj v Ríme mali otroci, 
ktorí pracovali v baniach. Podobne ťažký osud zastihol tých, ktorí 
veslovali na galejách R. 

Osobitnú skupinu medzi otrokmi tvorili gladiátori. Oni nepra-
covali. Museli bojovať na život a na smrť so svojimi druhmi alebo  
s divou zverou. Zabávali tým obecenstvo v cirkuse. 3

1   Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

2   V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

3   Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať  
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

Súboj gladiátorov • Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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4   Škola gladiátorov bola v meste Capua 
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

Otroci veslujúci na galeji. Obraz z filmu Ben
Hur

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov. 

Najväčšie povstanie otrokov v dejinách Rímskej ríše viedol zbeh 
R menom Spartakus, ktorého za trest predali za gladiátora. Bol veľ-
mi silný a šikovný, preto sa čoskoro stal trénerom šermiarov v gladi-
átorskej škole. Zo školy sa podarilo ujsť asi sedemdesiatim. Povsta-
nie sa začalo v roku 73 pred Kr. 4

Otroci pod Spartakovým vedením rad radom porazili vojská, kto-
ré posielali proti nim. Zmocnili sa veľkého množstva zbraní. Pripájali 
sa k nim ďalší otroci a chudobní roľníci, preto sa armáda vzbúrencov 
rozrastala. Rím však proti nim takisto posielal novšie a novšie légie. 

Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. Najskôr 
chceli prejsť cez Alpy, ale nakoniec sa na to nepodujali. Potom sa 
Spartakus dohodol s pirátmi, že armádu otrokov preplavia na Sicíliu, 
ale piráti ich oklamali. Nato sa otroci pokúsili preplaviť cez more na 
pltiach, ktoré si sami urobili. Búrka zničila ich plte.

Rozhodujúca bitka sa odohrala o dva roky neskôr. Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V bitke padol aj Spartakus. Na odplatu 
Rimania popravili šesťtisíc zajatých otrokov ukrižovaním. Kríže 
stáli na oboch stranách cesty z Ríma do Capuy.

• V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

Rímskej republike nespôsobovali problémy iba povstania otrokov. 
Boli tu aj ďalšie ťažké problémy: 

1. Vo víťazných vojnách mnohí zbohatli. Ale bolo ešte viac tých, 
najmä spomedzi roľníkov, ktorí sa dostali na mizinu, stali sa žob-
rákmi. Chudobnejší roľníci nemali otrokov, ktorí by obrábali ich po-
lia, kým oni vojenčili. Preto maloroľnícke gazdovstvá ostali roky ne-
obrobené, až sa zničili. Tieto malé pozemky lacno pokúpili bohatí 
statkári R od chudobných  vojakov. Roľníci sa takto po príchode  
z vojny stali naraz bezzemkami R. 5

2. Na hraniciach provincií sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. Mnohokrát povstalo proti Rímu aj samot-
né obyvateľstvo provincie. V jednej provincii pri Čiernom mori na-
príklad na dané znamenie zavraždili v jednu noc 80 tisíc Rimanov!

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia, lebo roľníci, ktorí 
stratili svoje pozemky, sa nemohli stať vojakmi. (Nevedeli zaplatiť 
zbrane a výstroj.)

3. Starosti a protiklady rozdeľovali aj predstaviteľov verejného ži-
vota. Zápasy medzi rôznymi politikmi neraz vyústili do ozbroje-
ných bojov. 6

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

4. Na Stredozemnom 
mori nesmierne vzrástol po-
čet pirátov. Bezpečná plavba po mori už bola 
takmer nemožná. 7

V 1. storočí pred Kr. sa stal všeobecným názor, 
že Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-
vať silnou rukou.

5   „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval  
v prejave (str. 109)!
• Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

6   V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

7   Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére 

1. storočie pred Kr.: Rím je oslabený niekoľkými problémami:
– povstania otrokov
(napr. povstanie vedené Spartakom, 73 – 71 pred Kr.)
mnohí roľníci s malými pozemkami vyšli na mizinu
vojenské porážky
(niekedy ozbrojené) spory politikov
piráti
Cieľ: vytvoriť jednotný, silný Rím

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

Julius Caesar. Plutarchos ho charakterizoval 
takto: „... bol to muž krehkej postavy, pokož-
ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

1   Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

• V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch  

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami  

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo. 
Cestu k cisárstvu v Ríme pripravil Julius Caesar (julius cézar), sám 
však ešte nebol cisárom. (Z jeho mena pochádza slovo cisár.) 1

Caesar bol úspešným vojvodcom, bol veliteľom v mnohých víťaz-
ných bitkách. Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu (územie 
dnešného Francúzska). Vojenské úspechy mu okrem slávy priniesli 
aj ohromné bohatstvo. To chcel využiť na to, aby nastolil samovládu 
v Rímskej ríši. 

Rím už v tom čase úplne ovládol zmätok. Medzi prívržencami na-
vzájom súperiacich politikov boli pravidelné pouličné boje. Senát 
nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

Caesar v tomto čase viedol ďalšiu výpravu. Jeho politickí protivníci  
v Ríme sa obávali toho, že získa ešte väčšiu moc. Požadovali od neho, 

Caesarove výboje • Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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aby rozpustil svoju armádu a vrátil sa do Ríma. Caesar sa vrátil – ale 
na čele vojakov. 2

Caesar v priebehu niekoľkých mesiacov ovládol nielen Rím, ale aj 
celý Apeninský (italský )polostrov. Vyľakaný senát mu odhlasoval 
doživotnú neobmedzenú moc. 

Jeho panovanie ukončilo krvavé vnútorné boje, ale takisto aj ob-
dobie republiky. Ľudové zhromaždenie mohlo „zvoliť“ úradníkov 
iba spomedzi osôb, ktoré navrhol Caesar a mohlo rokovať len o ná-
vrhoch, ktoré Caesar predtým schválil.

Okrem toho, že nastolil mier, Caesar vydal aj mnoho užitočných 
nariadení. Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár: on zaviedol každý štvrtý rok jeden priestupný deň R. Me-
siac júl dodnes nesie jeho meno.

Časť politikov chcela obnoviť republiku – a získať späť svoju vlast-
nú moc. Na Caesara zorganizovali atentát R a 15. marca r. 44 pred 
Kr. ho na zasadnutí senátu zavraždili. 3  4

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si  
v čítanke (str. 113 – 115)!

2   Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

• Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

3   O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

4   Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

Tri vety - tri dôležité 
udalosti z Caesarovho 
života

„Kocky sú hodené!”
(„Alea iacta est”)

„Prišiel som, videl som, 
zvíťazil som.”
(„Veni, vidi, vici”)

„Aj ty, syn môj, Brutus?”
(„Et tu mi file Brute”) 
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

Cisár Augustus: „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

• Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

5   Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

6   Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

7   V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

Julius Caesar: samovláda → potlačenie 
senátu do úzadia → zavraždia ho
Augustus, „prvý muž“ ríše (27 pred Kr. 
– 14 po Kr.):
- prvá žoldnierska armáda
- senát, ktorý poslúcha cisára
- získanie si ľudu
- vnútorný a vonkajší mier

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte znovu vypukli vnútorné boje. 
V zápase zvíťazil Caesarov synovec. 
Všetka moc sa dostala do jeho rúk. 5   Ve-

dúci Ríma odhlasovali, aby mohol používať 
meno Augustus (po slovensky: božský, 

vznešený). Augustus bol prvým cisárom 
Ríma. Panoval v období od r. 27 pred Kr. 
do r. 14 po Kr. V nasledujúcich päťsto 
rokoch sa vystriedalo nesmierne veľa 
cisárov.

• Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo  
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?
• Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda. 

Táto armáda znemožnila akýkoľvek odpor. 
Jej hlavným veliteľom bol cisár a on bol aj 
ten, kto mohol voľne narábať so štátnou po-
kladnicou (erárom). Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam. Prvým mužom Ríma sa stal Augustus. 
Senát bol zachovaný, ale vždy poslušne splnil Augustovu vôľu. 6

Vďaka silnej cisárskej moci bol v Ríme mier. Postaral sa aj o to, 
aby chudobný mestský ľud bol spokojný. Státisíce ľudí dostávali za-
darmo obilie a pre ich zábavu organizovali cirkusové hry.

• Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

Vojsko pozostávalo z 25 légií (v jednej légii slúžilo asi 6000 voja-
kov). Vojaci dostávali slušný žold, a keď doslúžili, mohli požiadať  
o pôdu, z ktorej vyžili až do konca svojho života. 7

Vojenská služba trvala 20–25 rokov, ale  vojaci, veteráni, sa zno-
vu chopili zbrane, ak ich vyzval cisár.
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje. 
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

Pozostatky ústrednej budovy tábora légie

Maketa rímskeho vojenského tábora • Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

Rímski legionári. Jeden má v ruke znak légie 

• Prečo bol dôležitý tento znak? 

Triumfálny sprievod víťazného vojvodcu 
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1   Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

Pozostatky systému limes so strážnicou 
(ľavý horný roh) v Anglicku a busta cisára 
Hadriána. Hadrián (panoval v rokoch 117 
– 138) pochopil, že ďalšie dobývanie území 
by bolo pre ríšu priveľkou finančnou a vo-
jenskou záťažou, preto za svoju hlavnú úlo-
hu považoval upevnenie vtedajších hraníc. 
On dal vybudovať limes

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar  
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie)  

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú  
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

• O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť (získavanie území). Za panovania Augusta a jeho na-
sledovníkov obsadili légie Egypt, celú Hispániu, Britániu a Panóniu 
(Zadunajsko). Celé pobrežie Stredozemného mora patrilo ríši, prá-
vom teda hovorili, že „je to naše more“. 1

Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali z obrovského územia jednotnú ríšu. Na hra-

niciach ríše dali postaviť zo zeme, kameňov a dreva nekonečne dlhé 
valy. Tento obranný systém bol takzvaný limes. Armáda žila v stálych 
táboroch popri hraniciach ríše. Ak vojakov prevelili na iné miesto, mohli 
pochodovať po kamennej ceste, lebo po celej ríši bola vybudova-
ná veľmi dobrá sieť ciest. 
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• V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

Rimania – boli to väčšinou vojaci – postavili cesty v celkovej dĺžke 
niekoľko stotisíc kilometrov! Päť najdôležitejších ciest začínalo pri 
zlatom míľniku R v centre Ríma.

Rímsky svet

Autorita Ríma nepochádzala len z jeho vojenskej sily, bol príkladom 
aj v oblasti vzdelanosti. Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-
ného územia – napríklad Grécka -, potom ju rozšíril po celej ríši. Ná-
rody žijúce v provinciách používali najmä svoj vlastný jazyk, ale všade 
sa rozšírilo používanie latinského jazyka (latinčiny). (Naučili sa ho 
napríklad vojaci, ktorí pochádzali z provincií, obchodníci, ktorí s nimi 
obchodovali atď.) Spolu s latinčinou sa šírilo aj používanie latinskej 
abecedy. Dodnes ju používame vo veľkej časti sveta. 

V každej provincii boli postavené veľké  mestá. Rimania totiž pod-
porovali proces, počas ktorého sa mnohí ľudia presťahovali z dedín 
do miest, začali sa zaoberať remeslami a začali žiť mestským životom. 
Tento proces nazývame urbanizáciou. Obyvatelia miest všade do-
stávali pitnú vodu z vodovodu. Rímsky vodovod bol krytým kanálom. 
Ak si to zemský povrch vyžadoval, postavili pre tento kanál celý most, 
ktorý samozrejme používali aj na dopravu. V mestách po celej ríši sta-
vali divadlá, vydláždené cesty, cirkusy a kúpele. 

Na mnohých miestach postavili verejné knižnice. V nich starostlivo 
uschovali knihy (a zvitky) básnikov a dejepiscov, písané ručne na per-
gamen.

Rímska cesta a prierez cesty • Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

Vodovod. Bol postavený tak, aby spád ka-
nála zabezpečil vhodný tok vody. Prírod-
né prekážky preklenuli takýmito stavbami 
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Hranice Rímskej ríše

2   Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.
3   Pre Rím sa námorná plavba stala život-

ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“
• V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci: po slávnych cestách nechodili len légie, ale aj ob-
chodníci. Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-
žušiny, jantár R. Cesty často pokračovali aj za hranicami ríše. Takou 
bola napríklad Jantárová cesta, ktorá viedla až k Baltickému moru. 2

• Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

Preprava tovaru po mori bola jednoduchšia a lacnejšia. Do Ríma 
dovážali po mori obrovské množstvo obilia. Najmä kvôli tomu bol  
v meste postavený veľký námorný prístav. 

Každý cisár dbal o to, aby obyvatelia Ríma mali dostatok obilia. 
Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V Itálii pestovali 
skôr hrozno, olivy a ovocie. 3

Boli vyhľadávané aj keramické nádoby, vyrobené z kvalitnej (dob-
rej) hliny najskôr v Itálii, neskôr aj v Galii. 

2. Cestovatelia: Rimania, ktorí si to mohli dovoliť, radi cestovali. Bo-
hatší mestskí občania mali svoje letné sídla pri mori. Každý vzdelaný 
Riman považoval za dôležité, aby navštívil Grécko, Tróju, prípadne 
Egypt.

Hospodárstvo Rímskej ríše • Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše! 
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov zabezpečila obyvateľom ríše mier a 
bezpečnosť, ale skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. Nikto 
nebol schopný zastaviť neobmedzenú túžbu po moci a šialenstvo 
niektorých cisárov. 

Najznámejším z tých, ktorí mali najhoršiu povesť, bol Nero, „krva-
vý básnik“, ktorý panoval v polovici 1. storočia po Kr. Vo svojom šia-
lenstve si namýšľal, že nie je iba najväčším panovníkom, ale súčasne 
aj geniálnym básnikom, spevákom a pretekárom na súťažných vo-
zoch. Všetkých, ktorí to spochybňovali, dal zavraždiť. Často sa stalo, 
že v noci sa prechádzal preoblečený po rímskych uliciach a krčmách 
urážal ľudí, pobil sa s kýmkoľvek. 4

V okolí Nera sa nikto nemohol cítiť bezpečne. Viacerých svojich 
príbuzných (napr. svoju matku, svojho brata a dve svoje manželky) 
dal zavraždiť. Keď sa proti nemu vzbúrili jeho vojaci a členovia strá-
že, spáchal samovraždu. Neskôr sa tiež často stalo, že pád niektoré-
ho cisára spôsobila jeho osobná stráž alebo práve tá ho vyzdvihla 
na trón.

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

• Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

Cisár Nero. „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života,  
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa  
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

4   Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

Urob si strážnu vežu!
Na základe kresby si môžeš vyrobiť vlastnú strážnu vežu 
z paličiek alebo zápaliek pomocou lepidla. Chce to síce aj 
nemálo trpezlivosti... Ak bude veža dosť veľká, môžeš v nej 
umiestniť aj postavičky vojakov. (Pred tým, než začneš prácu, 
pozri si obrázok na 128. strane učebnice.)

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

Jednota ríše
– cesty, mestá, limes
– rozšírenie latinského jazyka a 
rímskeho životného štýlu
Obchod
– na pevnine
– námorný
Neobmedzená moc cisárov (napr. 
Nero)
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Voz na cestovanie z rímskych čias. Na ta-
kýchto vozoch prevážali aj potraviny pre 
vojakov 

• Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

• Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia  
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

Prečítaj si článok o cestovaní v časopise 
História (číslo 2005/6-7, Utazók és 
nyaralók; www.historia.hu)

• Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 
cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

Mnohí utekajúci ľudia nechali na stoloch 
aj svoj obed. Jedlo sa v horúcom popole a 
dyme premenilo na uhlie. V múzeu v Pom-
pejach sú vystavené tieto misy s vajcami,  
orieškami, mandľami, datľami a chlebom 

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď. 
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸ Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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Zrúcaniny Pompejí. V pozadí Vezuv. Hrôzy, ktoré obyvateľov mesta zastihli, pripomína 
sadrový odliatok tela chlapca na pravej strane obrázku, ktorý sa dusí a kašle v dyme

tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

• O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?
• Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

Sadrový odliatok tela psa, ktorý zahynul 
uviazaný na reťazi 

Pompeje: sopečný popol zachoval formu 
mŕtvol
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1   Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

2   Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

3   Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

4   O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál  
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.
• Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na  

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

Na námestí v centre Ríma (Forum Romanum) stáli najdôležitejšie ve-
rejné budovy, napríklad chrámy a archív R. Tu býval najväčší trh a tu 
organizovali zhromaždenia.

Gladiátorské hry, slúžiace zábave ľudu, konali v amfiteátroch. 
Boli to obrovské otvorené divadlá kruhového tvaru. Najväčším amfi-
teátrom starovekého sveta bolo Koloseum. Táto budova je dodnes 
hlavným symbolom (znakom) Ríma, hoci sa za uplynulé storočia 
vážne poškodila. Súboje gladiátorov mohlo v ňom naraz sledovať 
až päťdesiattisíc divákov. 1

• Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

Súťaže vojnových vozov, ktoré mali Rimania nesmierne radi, or-
ganizovali na pretekárskej dráhe Circus Maximus. Ďalšou slávnou 
budovou bol chrám Panteón, zasvätený všetkým bohom. 2  3

V dobe cisárstva sa stalo zvykom, že víťazné vojenské výpravy – a 
cisárovu slávu – zvečnili víťazným oblúkom (iným slovom víťaznou 
bránou). Bola to obrovská oblúkovitá brána, ktorú zdobili reliéfy s výjav-
mi z víťaznej výpravy a z triumfálneho sprievodu cisára. 

 V starovekom Ríme bolo viac než 800 verejných 
kúpeľov. Väčšie z nich neslúžili len na udržiava-

nie telesnej čistoty, boli to „centrá voľného 
času“. V takýchto budovách boli okrem 

bazénov s teplou a studenou vodou 
a parných kúpeľov aj telocvične, 

herne, knižnice a posluchár-
ne (prednáškové sály). 
Stávalo sa, že cisári sa tu 

kúpali spolu s mestskou 
chudobou. 4

Kúpeľný život v Ríme 

• V kúpeľoch sa nielen kú-
pali... Ale? 
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Takto vyzeralo Koloseum. Na ľavej strane ob-
rázku stojí socha cisára Nera, Kolos, po ktorom 
dostal meno aj amfiteáter

Koloseum, mohutný amfiteáter Ríma v dneš-
nom, poškodenom stave

• Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

Víťazný oblúk cisára Tita • Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

Maketa vnútorného územia mesta Rím s Ko-
loseom a dráhou Circus Maximus ¸ Nájdi na 
mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

Interiér Panteónu. 
Priemer kupoly je 43 
metrov
Panteón zvonka 
(rekonštrukčná kresba 
zo 16. storočia)
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5   Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

6   Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

Počet obyvateľov mesta v dobe cisárstva presahoval jeden milión! 
Takejto obrovskej mase ľudí bolo treba zabezpečiť bývanie.

• Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V cisárskom Ríme boli postavené 3- až 5-poschodové obrovské 
nájomné domy R, boli medzi nimi dokonca aj desaťposchodové! 
Stavitelia sa o pohodlie obyvateľov vôbec nezaujímali. Rodiny býva-
li v malých a nevzdušných izbách. Kúpele a záchody v bytoch neboli. 
Varilo sa na otvorených ohniskách. Nie div, že často vyhoreli celé 
mestské štvrte. Požiare boli časté aj preto, lebo horné poschodia ná-
jomných domov stavali z dreva. Mestská chudoba najradšej trávila 
čas na Fóre alebo vo verejných kúpeľoch. Na prízemí domov boli 
obchody a dielne, podobne ako dnes.

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

Tí, ktorí si mohli dať postaviť súkromné domy, žili v ove-
ľa lepších podmienkach. Hlavnou miestnosťou domu bola 

veľká štvoruholníková sála (átrium), ktorá mala na strope 
štvorhranný otvor. V tejto miestnosti stálo ohnisko (ved-
ľa neho malé sošky bohov – ochrancov danej rodiny), 
truhla s peniazmi rodiny a krosná, na ktorých tkala pani 

domu. Z tejto miestnosti viedli dvere do ďalších izieb. 
Rimania používali málo nábytku, izby však nikdy 
nevyzerali prázdne, lebo podlaha bývala vydláž-
dená farebnou mozaikou R a na stenách boli na-

maľované obrovské nástenné maľby. Maľby väčšinou 
zobrazovali záhrady alebo krajinu na pobreží mora. 

Najdôležitejším kusom nábytku bola posteľ. Na nej 
nielen spali, ale aj čítali, písali, dokonca opretí o lakte 
sa aj stravovali. 5  6

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

Tóga bola vrchným oblečením 
rímskych mužov
& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

Hostina vo vile vznešeného Rima-
na. „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-
vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“ – odporúčal 
rímsky spisovateľ Gallius.

Toto americké múzeum bolo v roku 1947 postavené presne podľa 
vzoru jednej bohatej rímskej vily
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

Rimania sa aj vo vede a umení považovali za žiakov Grékov. Písme-
ná latinskej abecedy sú pomenené grécke písmená. 7

V rímskom myslení mala veľmi dôležitú úlohu minulosť, pripomí-
nanie si slávnych tradícií, preto mali slávnych dejepiscov. 8

Rimania založili právnu vedu. Rímske deti sa učili čítať a písať 
na textoch rímskych zákonov. (Ako grécke deti čítali Homéra!) Na 
našich univerzitách poslucháči práva dodnes študujú rímske právo. 
Aj dnes je dôležité pravidlo, že pred zákonom (napr. na súdoch) sú si 
všetci rovní a súdne pojednávania sú verejné R. 

V starovekom Ríme mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-
vy. Najdôležitejšou časťou súdnych pojednávaní boli reči žalobcu a 
obhajoby. 9   10 

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

9   Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi,  
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť! 

Ak si šikovný(á), môžeš si spraviť obrázok z mozaiky!
Z farebných kamienkov, kúskov črepiny alebo papiera 
pomocou nejakého hustého lepidla aj ty vieš spraviť mozaiku. 
Skús to! (Ďalšie nápady nájdeš aj v tejto knižke: Massey-
Kosmin-Pfahler: Mozaik [Mozaika])

7   Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).
• Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

8   Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

10  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

Mladý manželský pár. Muž má v ruke zvitok 
papyrusu, jeho manželka voskovú doštičku 
a písadlo (stilus) • Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

Staviteľstvo: Koloseum, Circus 
Maximus, Panteón
– kúpele, nájomné domy, víťazné 
oblúky.
Vedy: dejepis (Livius, Tacitus, 
Suetonius), – právna veda
literatúra (Vergilius, Horatius)
– rečníctvo

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás  
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu,  

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou  

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

• Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S obsadzovaním Zadunajska začal cisár Augustus. Rimania tu zria-
dili provinciu menom Panónia. Provincia dostala meno po tu žijú-
cich Panónoch. Zahŕňala o niečo väčšie územie, než je dnešné Za-
dunajsko: do provincie patrilo aj územie, kde v súčasnosti leží mesto 
Viedeň.

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. Rieka 
bola dôležitá jednak pre lacnú riečnu dopravu, jednak pre jej vo-
jensko-obrannú funkciu. Lode vojenskej flotily sa neustále plavi-
li po Dunaji. Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R 
barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. (Rimania nazývali bar-
barom každého cudzinca.)

Rimania si na brehu Dunaja postavili dunajský limes. 
Limes zároveň slúžil aj ako vojenská cesta. Popri ňom boli posta-

vené vojenské tábory. V prípade nebezpečenstva mohli zo strážnych 
veží dávať znamenia cez deň dymom, v noci ohňom zapálených fa-
kieľ. 1

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. Zabezpe-
čovali cisárovu moc, dodržiavanie zákonov a organizovali vojenskú 
obranu dŕžavy.

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest. Prvým význam-
ným mestom bola Savaria (dnes: Szombathely). Bola dôležitou za-
stávkou na Jantárovej ceste, ktorá prechádzala západnou časťou 
provincie. Ďalšie mestá v Panónii tiež spájali dobré cesty.  2

• V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. Občania a vojaci tu našli takmer všetko, čo sa nachádzalo 
aj v hlavnom meste ríše: mohli zájsť do amfiteátra a pozrieť si súboj 
zvierat, mohli navštevovať chrámy a kúpele. 3

• V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

Strážna veža limesu v Panónii pri Dunaji • 
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

1   Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

• Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

2   Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.
 Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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Ruiny Aquinca • Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku? 3   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

4   V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

Najviac rímskych pamiatok sa zachovalo v meste Aquincum (akvin-
kum), ktoré ležalo na území dnešného Starého Budína. Toto mesto 
bolo jedným zo stredísk provincie Panónia. Jedna légia tu mala 
stály tábor, preto mesto – podobne ako iné vojenské strediská – po-
zostávalo z dvoch častí: z vojenského a občianskeho (civilného) 
mesta. 4

V Aquincu sa našli pozostatky prenosného bronzového organu. 
Je to najstarší takýto hudobný nástroj na celom svete. Na základe 
nájdených súčiastok nástroj vyrobili a aj na ňom hrali!

• Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

• Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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Szombathely (Savaria) 
svätyňa bohyne Izis

Zrúcaniny Aquinca

Tác (Gorsium)

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

5   Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

Náhrobný kameň z múzea v obci Tác • Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V Panónii našli veľa náhrob-
ných kameňov. V hornej časti 
týchto náhrobkov je väčšinou 
reliéf, ktorý zobrazuje zosnu-
lého (alebo zosnulých). Pod 
reliéfom je krátky nápis, sa-
mozrejme v latinčine. Reliéfy 
a nápisy nám veľa prezrádza-
jú o zvykoch v Panónii. Ukážu 
napríklad, aké šaty, aké účesy 
mali tunajší ľudia, aké šperky 
a odznaky nosili, prípadne aj 
niektoré ich úžitkové pred-
mety. 5

Pamiatky v Maďarsku z rímskych čias • Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

Dôležitosť Dunaja
→ v obchode
→ vojensky (limes)
Cesty, mestá (Savaria, Aquincum, 
Gorsium)

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské  

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

• Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea bola nepokojná, búrlivá provincia pod rímskou nadvládou. 
Na Veľkú noc v roku 30 po Kr. tu hrozným ukrižovaním popravili asi 
tridsaťročného muža menom Ježiš. V čase svojej smrti mal veľa ne-
priateľov a málo prívržencov. Čoskoro po smrti mal množstvo nasle-
dovníkov. Oni sú kresťania. Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 
kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. (Aj slovo kresťan pochádza z mena Ježiša Krista.)

Kto bol Ježiš?

Je to otázka, ktorá ľudí až dodnes veľmi zaujíma. O Ježišovom živote 
nám najviac povie druhá časť Biblie, Nová zmluva. 

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. Slovo evanjelium v gréckom jazyku znamená „dobrá zvesť“. 
Tieto príbehy preto nazývame „dobrou zvesťou“, lebo nám hovoria 
o príchode Spasiteľa, čiže Ježiša. Príchod Spasiteľa predpovedali už 
aj jasnovidci, veštci v Starej zmluve, proroci. 1

Narodenie Ježiša

Mária bola zasnúbená s tesárom Jozefom. Boh k nej poslal anjela, 
ktorý jej zvestoval, že porodí syna. Nebude od pozemského človeka, 
ale od Ducha svätého, čiže od samotného Boha. 

V Rímskej ríši cisár Augustus práve nariadil sčítanie ľudu. Každý 
sa musel prihlásiť tam, odkiaľ pochádza jeho rodina. Keď nadišiel 
čas sčítania ľudu, Jozef a Mária, ktorá už bola v požehnanom stave 
R, sa vydali na cestu. Išli do mestečka menom Betlehem. Nikto im 
nechcel poskytnúť nocľah. Majitelia hostincov čakali na bohatších 
cestujúcich. Nakoniec sa utiahli v jednej jaskyni, ktorú používali ako 
maštaľ. Mária porodila svojho syna v tejto maštali. Maštaľou prefu-
koval studený vietor, preto Mária rýchlo zavinula dieťa do perinky a 
uložila ho do jasiel. Ohrieval ho dych zvierat. 

V okolí Betlehema strážili svoje stáda oviec pastieri. Ohrievali sa 
pri ohníku, keď sa pred nimi objavili anjeli a zvestovali im radostnú 
správu: narodil sa Spasiteľ. Takže ako prví mohli novorodené dieťa 
pozdraviť títo chudobní pastieri. 

Neskôr prišli mudrci z východu (spomínajú sa ako „traja králi“). Na 
nebi sa objavila jasná hviezda, tá im ukázala cestu až k jasliam, kde 
ležalo dieťa. Mudrci sa pred ním hlboko poklonili a odovzdali mu 
svoje dary: zlato, kadidlo R a myrhu R. 2

Majster M. S. (z územia Uhorska, ktorého 
poznáme len podľa začiatočných písmen 
jeho mena)  • Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

1   Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

2   O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

• Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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Pokrstenie Ježiša (mozaika z Ravenny). 
Umelec nezobrazil len Ježiša a svätého Jána 
Krstiteľa, ale na ľavej strane obrázku aj boha 
rieky ¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 
(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

Ježiš mal približne tridsať rokov, keď začal ľudí učiť. 
Kázal v mestách a dedinách, v pohoriach a na brehu 

Mŕtveho mora R. Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom. Podľa toho človek môže mať čisté srdce 
len vtedy, ak miluje nielen svojich priateľov, ale 
aj svojich nepriateľov. Opravdivý človek sa usilu-
je o toto a netrávi život tým, že naháňa peniaze. 
3  4

Ježiš zázrakmi a zázračnými liečeniami 
presvedčil svojich učeníkov a nasledovníkov, že 

on je skutočne Spasiteľom, ktorého poslal Boh. 
Podľa evanjelií liečil chorých, vzkriesil mŕtvych, 

premenil vodu na víno, siedmimi chlebmi a niekoľ-
kými rybami pohostil štyritisíc ľudí...

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

Ježiš hovoril aj o tom, že na miesto „starej zmluvy“ nastúpi teraz 
„nová zmluva“, ktorú Boh uzavrie s ľuďmi prostredníctvom neho.

Ukrižovanie Ježiša

Hlavní židovskí kňazi žiarlili na Ježiša pre jeho obľúbenosť. Rozhodli 
sa, že ho dajú zavraždiť. Jeden z jeho žiakov – Judáš – pre peniaze 
prezradil, kde ho môžu vojaci zajať. Ježiša sputnali a predviedli pred 
hlavných kňazov. Krivo ho obvinili, preto ho Pilát, miestodržiteľ Ríma, 
odsúdil na smrť. Za mestskými hradbami ho ukrižovali spolu s dvo-
ma zločincami. Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych a ešte  
v ten deň sa ukázal pred viacerými svojimi prívržencami. Štyridsať dní 
strávil ešte na Zemi, potom vstúpil na nebesá, vrátil sa k svojmu otco-
vi, k Bohu. 5

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom. 6

Podľa tých, ktorí neveria v Boha (alebo nie sú kresťanmi), Ježiš bol 
jednoduchý človek, ktorý svojím učením založil kresťanské nábo-
ženstvo, základom ktorého je pokora a láska. 

Isté je, že Ježiš žil, nehovoria o ňom len biblické príbehy, ale aj 
takzvaní pohanskí R autori. (Napríklad Tacitus a Plinius.)

Bol Ježiš naozaj synom Boha? Túto otázku nemá zodpovedať 
učebnica dejepisu. Je to otázka viery, každý sa o nej rozhoduje 
sám.

3   Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“
• Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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4   Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

5   Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

6   Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo). 

Výjavy z Ježišovho života (mozaiky z Ra-
venny): Ježišov zázrak s chlebom a rybou 
(svadba v Káne) (hore); Ježiš s učeníkmi 
pred jeho zajatím v záhrade Getsemanskej 
(v strede); Judáš bozkom zradí Ježiša (dole) 

• Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 
obrazom!
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Č
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Prvé Vianoce 

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

„Sem, sem kresťania, k jasličkám Pána, 
sem pospiechajte, 
Mária Panna krásneho Synka nám 
porodila, glória. 
Prišli k vám pastieri, v pokoji a mieri, 
domácich zabaviť, trocha obveseliť...” 

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť! 
Urob betlehem z chleba!
V Maďarsku (aj na Slovensku) bolo jedným z najobľúbenejších 
vianočných ľudových zvykov chodenie s betlehemom. Na 
základe kresby môžeš urobiť betlehem aj sám (sama). Postavy: 
Ježiško v jasliach, Mária, Jozef, traja mudrci z východu a zvieratá  
v maštali. Jaskyňa môže byť z čerstvého chleba, z ktorého 
vydlabeš vnútro. Postavy urob zo slaného cesta alebo zo striedky 
R chleba. Nezabudni na betlehemskú hviezdu, ktorú môžeš 
spraviť z farebného papiera. Deti v tvojom veku chodili po 
domoch s takýmito betlehemami a hovorili riekanky. Polož si 
svoj betlehem pod vianočný stromček!

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

Biblia: – Stará zmluva (15. lekcia)
             – Nová zmluva – evanjeliá
 (život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša).
Ježišove učenia: – láska, odpustenie
                 – nová zmluva Boha s ľuďmi
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35.  Rozšírenie kresťanstva  
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

Nové náboženstvo sa po smrti Ježiša šírilo rýchlo. Kresťanskí veria-
ci vytvárali spoločenstvá, takzvané zbory. Prvé kresťanské zbory 
vznikli v 1. storočí. 

Kresťanské náboženstvo sa spočiatku šírilo len medzi Židmi. 
Čoskoro si však získalo aj príslušníkov iných národov. 1

Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým  
k menu apoštola R svätého Pavla. On bol podľa Novej zmluvy 
prvý, ktorý chcel, aby sa nové náboženstvo stalo spoločným pokla-
dom celého ľudstva. „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ – na-
písal apoštol Pavol. 2

• Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

• Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

Už sme sa učili o tom, že ako sa rozrastala Rímska ríša, tak sa stávalo 
jej náboženstvo rozmanitejším. Rimania prevzali miestne nábožen-
stvá provincií, nezakazovali uctievanie cudzích bohov. Mysleli si, 
že ak budú prinášať obete viacerým bohom, ich ríša bude o to silnej-
šia, lebo jej bude pomáhať čoraz viac bohov.

• Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

• Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

1   Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

Mozaika o apoštolovi Pavlovi. „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“ – napísal 
v liste kresťanskému zboru v Korinte

2   Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R 
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

• Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

Krestánské symboly z katakomb: 
kríž, kotva a ryba 
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Kresťanov vrhajú pred divé zvieratá v cirku-
se • Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 
ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

3   Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

4   V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

Katakomby v Ríme a nástenná maľba  
v katakombách: Ježiš ako dobrý pastier ve-
die zbor

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému rímski 
štátni úradníci tvrdo vystupovali. Kresťanov prenasledovali a trestali, 
čiže prejavovali voči nim náboženskú intoleranciu (neznášanlivosť).

Kresťanov prenasledovali viac ako dve storočia. Obviňovali ich 
najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára, nie sú ochotní obetovať pred ich sochami. Kresťania ani 
nemohli prijať „pohanských“ bohov, lebo kresťanstvo je monoteis-
tickým náboženstvom (uznáva jediného boha). 3

• Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

Krvavé prenasledovania nemohli dosiahnuť svoj cieľ, nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie. Pre kresťanov umrieť pre vieru – teda 
stať sa martýrom – znamenalo dostať sa do nebies, ku Kristovi. 4

& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

• Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

Nové náboženstvo sa napriek prenasledovaniu rých-
le šírilo. V polovici 2. storočia boli kresťanské zbory aj na 
najvzdialenejších miestach ríše. Tieto sa postupne zmenili  
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. Miestne obrady viedli ve-
dúci zborov, kňazi. 

Na čele väčšieho územia, provincie alebo mesta stál biskup. Bis-
kupov kresťania pokladali za nástupcov apoštolov. Z radu biskupov 
vynikal biskup mesta Rím, pokladajú ho za nástupcu svätého Petra, 
ktorý zomrel mučeníckou smrťou. Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

Cirkev za svoju najdôležitejšiu úlohu považovala to, aby každého 
človeka oboznámila s Kristovým učením a aby im sprostredkovala 
spasenie.

Cirkev a ríša

Cisári zistili, že bude múdrejšie, ak namiesto ďalšieho prenasledova-
nia sa s kresťanmi dohodnú, získajú si ich podporu. Cisár Konštan-
tín Veľký (začiatok 4. storočia po Kr.) povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva. 5

Potom sa ustálili kresťanské sviatky. Najskôr oslavovali nede-
ľu. Je to deň vzkriesenia Krista a nazýva sa dňom Pána. Vianoce sú 
sviatkom narodenia Ježiša Krista. Veľká noc sa stala sviatkom Kris-
tovho zmŕtvychvstania, Turíce zase sviatkom zostúpenia R Ducha 
svätého a založenia cirkvi.

Prvé kresťanské zbory (rovnosť, spoločné obrady)
Prenasledovanie kresťanov
Vznik cirkevnej organizácie: kňazi, biskupi, pápež
Povolenie: Konštantín Veľký
Kresťanské sviatky

1.  Prečo prenasledovali kresťanov 
– za panovania cisára Nera? 
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

5   Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu.  
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

• Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

• Vieš, kto je pápežom dnes?

Prierez baziliky. V Ríme používali tieto ob-
rovské budovy, pripomínajúce haly, na rôz-
ne účely (napr. zasadal v nich zákonodarný 
zbor – dnešný parlament -, alebo slúžili ako 
tržnice). Keď sa rozšírilo kresťanstvo, veľ-
ké kresťanské chrámy stavali podľa vzoru 
týchto bazilík 

Prečítaj si článok o Betleheme (Menjünk 
mi is Betlehembe! [Poďme aj my do 
Betlehemu!]) v  časopise História číslo 
2004/10! (www.história.hu)
• Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky  
doma!

Hostina lásky • Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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1   V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

2   Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla.  
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše.  

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami.  
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny –  

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

• Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Územie Rímskej ríše sa dlhé stáročia rozrastalo, potrebovala obrov-
ské množstvo vojakov na ochranu svojich hraníc. Navyše ju ohro-
zovali viacerí, čoraz silnejší vonkajší nepriatelia. Rím sa musel 
neustále brániť. 

Medzitým výrazne oslabla aj cisárska moc. Armáda často zasa-
hovala do politiky: légie vyhlasovali nových cisárov – mnohokrát aj 
viacerých naraz -, ktorí potom viedli vzájomný boj o moc. 1

Keďže Rím vyhrával čoraz menej bitiek, mali málo vojnových za-
jatcov, preto poklesol počet otrokov. V poľnohospodárstve bol ne-
dostatok pracovných síl. Namiesto otrokov na viacerých miestach 
pracovali slobodní nájomníci pôdy. 2

Múry Konštantínopola na rekonštrukčnej kresbe a v dnešnom stave. Múry sa veľmi 
poškodili počas jedného zemetrasenia v roku 447. Keď sa o tom dozvedel Attila, na 
čele svojich hunských bojovníkov sa vybral proti mestu. Obyvateľom sa však za dva 
mesiace podarilo hradby obnoviť, tak Huni „prepásli šancu“ ľahko dobyť mesto.
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Novinky cisárov

Mnohí cisári sa pokúsili zachrániť ríšu tak, že niečo reorganizovali 
alebo zaviedli nové veci. Keďže lepšiu možnosť nemali, počet vojakov 
zvyšovali tak, že zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov. 

• Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

Vojenské (a iné štátne) výdavky boli čoraz vyššie, preto cisári zvy-
šovali dane. 3

Konštantín Veľký si dal postaviť aj nové hlavné mesto ríše v jej 
východnej časti, kde bola obrana jednoduchšia. Nazval ho po sebe 
Konštantínopolom.

• O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 
slúžilo na upevnenie ríše?

Rímska ríša ani takto už nevedela odolať čoraz silnejším útokom bar-
barov. Najhoršia bola situácia v Itálii a v západných provinciách. Na 
konci 4. storočia jeden cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. Hlavným mestom východnej ríše sa 
stal Konštantinopol. Národy v období sťahovania národov – najmä 
Germáni - napádali predovšetkým západnú časť. 4

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

Koncom 4. storočia sa na východných hraniciach ríše objavil ďalší 
hrozivý nepriateľ: Huni. Ich príchod zapríčinil v Európe obrovské 
sťahovanie národov. Hnali pred sebou viaceré väčšie-menšie ná-
rody, ktoré sa im snažili uniknúť. Národ, ktorému sa to nepodarilo, si 
Huni podmanili, musel im platiť dane a muži museli bojovať v hun-
skej armáde. Huni zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze. 
Patrili do neho tie národy, ktoré poslúchali hunského panovníka a 
bojovali na jeho strane.

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

3   Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

4   Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

Cisár Konštantín Veľký • Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

Germáni plienia mesto Rím

• Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 
storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

5   Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal  
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

6   Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

7   Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)
• Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline, niekde pri Tise. Stále hlavné mesto si nepostavili. 
Bývali v drevených domoch a stanoch, ktoré sa dali rozobrať a po-
tom niekde inde opäť postaviť. Najväčším panovníkom hunskej ríše 
bol knieža Attila, alebo „bič Boží“, ako ho nazývali Rimania. 5

Huni boli známymi lukostrelcami. Používali veľmi silné luky, z kto-
rých sa šípy dali vystreliť na veľké vzdialenosti. Rozhodujúca bitka 
medzi Attilom a Rímskou ríšou sa odohrala v Galii. V niekoľkodňo-
vom krvavom boji napokon zvíťazil Rím. Padlo však veľmi veľa rím-
skych vojakov. Bola to najväčšia bitka v dejinách ríše. 

Porážka Hunov však nevrátila mier do ríše. Útoky barbarských ná-
rodov pokračovali. 6

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

Posledný rímsky cisár mal sotva 12 rokov, keď sa proti nemu vzbúrili 
jeho vlastní barbarskí žoldnieri a vyhnali ho na dedinský majetok. 
Táto udalosť sa stala v roku 476. Tým sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili. 7

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

Na mieste Západorímskej ríše vznikli malé germánske kniežatstvá. 
Zánik ríše je natoľko dôležitou udalosťou, že rok 476 považujeme 
za koniec staroveku a začiatok stredoveku. 

„Dedič“ Ríma, východná časť ríše prežila ešte vyše tisíc rokov 
pod názvom Byzantská ríša. Jej dejiny sú stredovekými dejinami. 
Budeme sa o nich učiť v šiestej triede.

Zlaté peniaze z Byzancie. Byzancia pravidelne platila panovníkom nomádskychR 
kmeňov, ktoré prišli na jej hranice, aby nenapadli územie ríše

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

Problémy ríše:
– vonkajšie útoky
– slabnúca moc cisára
– kríza otrokárstva
Huni (Attila) → sťahovanie národov
Koniec 4. storočia: rozdelenie ríše na dve časti
476: Pád Západorímskej ríše
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R 
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

• Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

• Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

• Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí  
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

• Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

• Čo vidíš na obrázkoch?

Prečítaj si článok o futbale v časopise 
História (A labdarúgás kultúrtörténetéből 
[O dejináck kultúry futbalu], číslo 2003/8-
9, www.historia.hu)!

• Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-
vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie

Rím bol spočiatku malým mestským štátom. Založili ho latinskí pastie-
ri a roľníci približne pred 2700 rokmi. Jeho vedúcimi boli králi, potom 
Rimania zvrhli kráľovstvo a zaviedli republiku. Rímsku republiku riadili 
volení úradníci. Najväčšiu autoritu mal senát. Riadenia štátu sa zo za-
čiatku mohli zúčastňovať len patricijovia, hlavy vznešených rodov. Ple-
bejci postupne dosiahli, aby dostali rovnaké práva ako patricijovia. Rím 
však naďalej zostal aristokratickou republikou.

Rímsky štát sa neustále rozpínal. Najskôr obsadil Itáliu, neskôr po 
porazení Kartága si získal čoraz väčší priestor aj v oblasti Stredozem-
ného mora. Asi pred 2000 rokmi Rímska ríša okrem veľkej časti Európy 
zahŕňala v sebe aj významné územia Ázie a Afriky. Vláda nad veľkým 
územím si vyžadovala silnú centrálnu (ústrednú) moc: republiku vy-
striedalo cisárstvo.

Po približne 500 rokoch rímske cisárstvo z rôznych príčin oslablo, na-
koniec padlo pod náporom vonkajších útočníkov.

Na území Rímskej ríše vzniklo kresťanské náboženstvo, približne 
pred 2000 rokmi. Kresťania tvorili spočiatku malé náboženské spolo-
čenstvá. Kresťanská viera sa rýchle rozšírila po celej ríši a neskôr aj na 
celom svete.

 1. Porozprávaj povesť o vzniku Ríma!
 2. Kto boli patricijovia a plebejci?
 3. Dejiny Ríma možno rozdeliť na tri veľké úseky. Ktoré sú to? Odkedy 

dokedy trvali? 
 4. Kto boli konzuli? Ako zastávali svoj úrad? Aké mali úlohy?
 5. Rímska republika sa nazýva  „aristokratickou republikou“. Prečo asi?
 6. Vymenuj hlavné kroky rozpínavosti „dobyvačného Ríma“! Vo svojej 

odpovedi použi tieto dve vety: „Rozdeľuj a panuj!“ a „Hanibal pred 
bránami!“ 

 7. Porovnaj grécke a rímske náboženstvo!
 8. Uveď rímske provincie – v poradí ako ich obsadili!
 9. Rímske kráľovstvo vystriedala republika. A neskôr republiku cisár-

stvo. Prečo došlo k týmto zmenám? 
10. Porovnaj republiku a cisárstvo! Aká je úloha senátu v jednom a aká 

je v druhom zriadení?
11. Ako mohli mať rímski cisári neobmedzenú moc? Čo bolo ich hlav-

nou oporou? Prečo je nebezpečná neobmedzená moc?
12. Povedz, aké mohlo byť mesto Rím v 6. storočí pred Kr., v 1. storočí po 

Kr. a koncom 5. storočia po Kr.!
13. Porovnaj grécke a rímske staviteľstvo!
14. Opíš Koloseum, Circus Maximus a Panteón!
15. Čím sa preslávili títo cisári: Augustus, Caligula, Nero, (Hadrián), 

Konštantín Veľký, (Romulus Augustulus)?
16. V ktorých vedách vynikali Rimania?
17. Čo je najdôležitejším učením kresťanského náboženstva?
18. Ako sa menilo postavenie kresťanov v ríši?
19. Prečo bola Panónia dôležitou provinciou?
20. Ktoré sú príčiny pádu Západorímskej ríše?
21. Čo všetko pripomína Rím v našej súčasnej vzdelanosti?

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

Falus Róbert: A római birodalom 
(Rímska ríša). Bp., 1981.
Giovanni Caselli: A római kor és a kora 
középkor (Rímska doba a doba rané-
ho stredoveku). Bp., 1990.
Új képes történelem: Róma és a ró-
mai világ története (Nové obrázkové 
dejiny: Dejiny Ríma a rímskeho sveta) 
. Bp., 1993.
Az antik Róma napjai. (Dni antického 
Ríma). Szerkesztette (Redigovala) Gu-
lyás Istvánné, Bp., 1983.
Bíró-Csorba-Rékassy: Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dní tísícročí). Bp., 
1983.
Kertész István: A hódító Róma (Doby-
vačný Rím). Bp., 1983.
Kertész István: Antik harcmezőkön  
(Na antichýck bojiskách). Bp., 1989.
Mi micsoda? Gladiátorok. (Čo je čo? 
Gladiátori). Bp., 1990.
Vojech Zamarovský: Dejiny písané Rí-
mom. Bratislava, 2002
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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144 Predhistória maďarského národa

• Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

• Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

• Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

• Kto podľa povesti založil mesto Rím?

1   Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

• Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

• Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

• Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

• Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

Prenasledovanie zázračnej jelenice • Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

Aj Maďari majú svoju povesť, ktorá je podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov. Je pre nás rovnako dôle-
žitá, ako ostatné povesti, o ktorých sme čítali doteraz, lebo nás zave-
die do dávnych čias, keď predkovia Maďarov ešte nepoznali písmo. 
Svoje dejiny si teda ešte nemohli zapísať.

Povesť o zázračnej jelenici 

Podľa povesti o pôvode maďarského národa dvaja junáci, Hunor a 
Magor, raz pri poľovačke zablúdili až k močiarom v okolí Meotisu 
(dnešným menom: Azovské more). Zrazu sa pred nimi objavila pre-
krásna jelenica. Začali ju prenasledovať, ale nemohli ju dostihnúť. 
Jelenica sa im stratila z očí, akoby sa bola pod zem prepadla. 

Veľmi sa im zapáčilo močaristé územie, ponúkajúce bohaté pas-
tviny. Preto sa čoskoro aj so svojím sprievodom a svojimi zvieratami 
usadili pri Meotise. 

Manželky si získali tak, že uniesli ženy susedných kmeňov. Me-
dzi unesenými boli aj dve dcéry jedného kniežaťa. Jednu si zobral 
za ženu Hunor, druhú Magor. Huni a Maďari pochádzajú z týchto 
dvoch párov. 1

szlov_5_2009_7uny.indd   144 8/10/09   11:23:07 AM



145Predhistória maďarského národa

@

Čo hovorí o pôvode  
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov, alebo sú s nimi aspoň v príbuzenskom vzťahu. 2

Na základe jazykovedných výskumov väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske – presnejšie uralské – jazyky.  
K ugrofínskym jazykom patria napríklad jazyky obyvateľov dnešné-
ho Fínska a Estónska. 

Príbuznosť maďarčiny a ugrofínskych jazykov dokazujú napríklad 
prastaré slová ugrofínskeho pôvodu. 3

Podľa toho žili predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-
ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

• Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

Asi nie. Najstaršie dejiny istého národa (teda jeho predhistória) 
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka. Predkovia Maďarov 
sa počas tisícročí stretli s mnohými národmi. S ich predstaviteľmi 
uzavierali manželstvá a navzájom sa miešali. K predkom Maďarov sa 
pridali cudzie kmene, za stáročia s nimi splynuli, zároveň sa od nich 
odtrhli iné skupiny. Preto každý dnešný Maďar má predkov z rôz-
nych národov. (Ako to ukazuje aj povesť o zázračnej jelenici.) Pôvod 
Maďarov je oveľa zložitejšia otázka, nemožno ho tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. (Situácia je 
podobná aj v prípade mnohých iných národov.)

2   Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba: 
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba  
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

• Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

3   Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

Prečítaj si článok o Attilovi v časopise 
História (Attila, a magyar király (Kráľ 
Maďarov, Attila); číslo 2004/8, www.
história.hu)
• Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

Kráľovič Csaba cvála na čele svojho vojska 
po Mliečnej ceste 
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Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

Polozemnica

4   Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

Predkovia ugrofínskych (uralských) národov hovorili príbuz-
ným jazykom. Žili na súvisle obývanom území v okolí pohoria 
Ural, najmä na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V lete bývali v chatách podobných stanom, 
ktoré pokryli drevenou kôrou. V zime zase bývali v polozem-
niciach, ktoré boli zahĺbené do zeme. Stopy po nich našli 

archeológovia najmä v okolí riek a jazier. Takisto našli na týchto 
miestach aj kostené a štiepané kamenné nástroje, luky, sane a lyže, ako 
aj stopy po hrnčiarstve. 

 Počet obyvateľstva priebežne rástol. Preto niektoré skupiny 
uralských národov okolo r. 3000 pred Kr. opustili toto územie, začali 
putovať. Rozišli sa rôznymi smermi. Predkovia dnešných Fínov smerom 
na západ, tým smerom, kde dnes leží Fínsko. 

 Po odchode Fínov ostali pri Urale ugorské národy. Tie sa rozišli 
niekedy v období medzi 1000 až 500 pred Kr. Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“ a pravdepodobne vtedy sa začínali 
nazývať Maďarmi. Vtedy už poznali chov zvierat a obrábali pôdu a bolo 
vyspelé aj ich kováčske remeslo. 4

Snežnice. Ugrofínske kmene, ktoré žili v les-
natých krajoch, by sa bez nich neboli mohli 
vydať na lov

Príbuzné jazyky v súčasnej Európe. Mapa 
ukazuje veľkosť jednotlivých území, ktoré 
obývajú národy hovoriace jazykmi z to-
tožnej jazykovej skupiny • Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

Povesť o pôvode: príbeh Hunora a Magora

Jazykoveda → príbuznosť s ugrofínskymi jazykmi

Uralská pravlasť → putovanie → vyčlenenie sa Maďarov

Život založený na love a rybolove → obrábanie pôdy, chov zvierat

szlov_5_2009_7uny.indd   146 8/10/09   11:23:22 AM



147Predhistória maďarského národa

38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

• V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

Keďže počet obyvateľstva neustále rástol, ugrofínski predkovia Ma-
ďarov obývali stále rozsiahlejšie priestory pri Urale. Podnebie sa 
toho času otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step. 

Step je taká trávnatá pustatina, kde je málo stromov alebo tu stro-
my vôbec nerastú. Step je veľmi vhodná na pasenie dobytku. Preto 
predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo. 
Chovali najmä kone, ovce a hovädzí dobytok. 

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. Obyvatelia stepí sa 
cez stáročia naučili dokonale využívať pasienky: v každom ročnom 
období pásli svoje stáda na tých územiach, kde bola tráva najvýdat-
nejšia. Pritom so zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo. 1

2   Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

• Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

1   O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

• Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

Stavba jurty

 Typická krajina v stepi • Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku! 
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Sokoliar

3   Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

Život v jurte. Maľba Gyulu Lászlóa

Jurty dnešných nomádov 

Na jar vyhnali svoje obrovské stáda na pasienky na stráňach. Tu 
strávili aj leto. Postavili si tu letnú osadu a bývali v špicatých sta-
noch, pokrytých plsťou, neskôr v jurtách.  2

Na jeseň zahnali svoje stáda do zimnej osady.  Tá vždy ležala v chrá-
nenom údolí, kde ľudí aj zvieratá menej trápili víchrice a fujavice. Tu 
bolo aj menej snehu a kone spod neho vyhrabali svoj pokrm. Pastieri  
v zimných osadách nestavali len jurty, ale aj domy s jednou miestnos-

ťou, ktoré do polovice zahĺbili do zeme. Steny domu uplietli 
z prútia a konárov, potom ich omazali hlinou. Vo vnútri si po-
stavili pec: v zime slúžila na kúrenie, a aj na varenie a pečenie.

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu. Počas lovu používali 

najmä luky, ale mali v obľube aj sokoliarstvo, keď lovec 
loví drobnú zver (najmä zajace) pomocou vycvičeného 
sokola. 3

„Veľké Maďarsko“

Národy severovýchodnej Európy a nomádske kmene 
na východ od Európy boli počas staroveku v takmer neustálom po-
hybe. Tieto vandrovania, pohyby nazývame sťahovaním národov. 
Pravdepodobne aj starých Maďarov prinútili takéto pohyby vandro-
vať: presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama. Žili tu niekoľko storočí. Keď sa vybrali ďalej 
smerom na juh a neskôr na juhozápad, jedna časť z nich tu zostala. 
Tu – súdobým názvom v Magna Hungarii („Veľké Maďarsko“) – ich 
našiel mních Julianus asi o 500 rokov neskôr. 4

4   Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

• Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

Jazdci. Maľba archeológa Gyulu Lászlóa  

• Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 
oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. Malé 
rodiny, podobné našim dnešným, by neboli schopné pásť zvieratá 
a starať sa o ne a zároveň obrábať aj pôdu. Do veľkorodiny patrili 
3-4 generácie, teda asi 20-25 osôb. Hlava rodiny bol najstarší prá-
ceschopný muž. On rozdeľoval prácu a on zorganizoval ochranu 
zvierat. Do veľkorodiny patrili v prvom rade príbuzní, ale nebolo 
to podstatné. Bolo to spoločenstvo zorganizované na výkon práce 
(pastierstva).

• Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

• Kto je hlava rodiny dnes?

•  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. Na čele 
každého kmeňa stála jedna silná a bohatá rodina a jej vedúci bol 
kmeňovým náčelníkom. Veľký počet mužov-jazdcov v kmene zname-
nal veľkú vojenskú silu. Vedúcim kmeňom bol od začiatku kmeň 
Megyer (čiže Maďar). Neskôr prevzali jeho meno ostatné kmene.

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Členenie nomádskych spoločností
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

• Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

Starí Maďari neboli kresťania, preto ich nazý-
vajú pohanmi. O náboženstve v prípade starých 
Maďarov nemôžeme hovoriť, mali skôr povery, 
pestrý svet viery. 

 Podľa viery starých Maďarov sa nad sebou  
nachádzajú paralelné svety, ktoré spája Strom 

sveta (alebo Strom života). Tento strom je taký 
mohutný, že každý jeho konár je osobitným lesom 

a medzi jeho konármi putuje Slnko a Mesiac. 
 Vyšplhať sa na strom, dokonca uvidieť 

strom života môže iba táltoš (šaman)R. On 
vďaka svojej čarovnej moci sa môže dostať až 
do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. Mysleli si 
totiž, že ľudské rody pochádzali od zázračných 
zvieracích predkov. Toto nazývame totemiz-
mom (vierou v totemové zviera). 5

Starí Maďari verili v posmrtný život. Do-
kazuje to zvyk, že vedľa mŕtveho pochovali 
lebku, kosti z nôh a kožu jeho koňa, ako aj po-

stroj R. Boli presvedčení, že kôň bude slúžiť aj na 
druhom svete. 6

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

5   Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).
• Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

6   Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije),  
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

Strom života, ako si ho predstavovali pred-
kovia Maďarov 

Hrob muža pochovaného so svojím koňom (Orosháza)

Step → nomádske pastierstvo

– letná obec – zimná obec

„Veľké Maďarsko“

Spoločnosť: veľkorodina – rod – kmeň 

Povery (Strom života, táltoš, totemové zviera)

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

• Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

• Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

• Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

Starí Maďari obetujú koňa duchom na druhom svete. Detail z obrovskej olejomaľby 
Arpáda Fesztyho z konca 19. storočia. Znázorňuje príchod starých Maďarov do Kar-
patskej kotliny a bola namaľovaná na jeho tisíce výročie • Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

Šaman so šamanským bubnom • Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!

Urob si jurtu!
Z ohnutých a rovných prútov  - ak ich zviažeš podľa kresby 
– vieš aj ty spraviť jurtu! Jej boky pokry farebným papierom 
alebo kúskami tkaniny!
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1   Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

Zlatá minca Konštantína Porfyrogene-
ta • Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-
kéto mince v Karpatskej kotline?

2   V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.
• Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

3   Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

4   Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi.  
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

 ̧Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

Nasledujúcou zastávkou pri sťahovaní Maďarov bola oblasť 
pri rieke Don, nazývaná Levédia. O rokoch, ktoré tu strávili, 

vieme oveľa viac než o predchádzajúcich obdobiach, lebo 
sa už o nich zachovali písomné pramene. Napríklad dielo 
byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta. Z Konštan-
tínovho opisu poznáme mená maďarských kmeňov: 

Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi. 1

V polovici 9. storočia sa Maďari posunuli smerom na zá-
pad, pravdepodobne pre vojny, ktoré pustošili okolie. 2

• Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

• Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

Aj pomenovanie nového, západnejšieho sídla sa nám zachova-
lo v Konštantínovom diele. Podľa neho Maďari nazývali toto úze-
mie Etelköz, čiže Medziriečie. Rozprestieralo sa niekde v južných 
ruských stepiach, cez ktoré tiekli veľké rieky. 

V Etelközi vzrástla vojenská sila starých Maďarov, lebo kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. Náčelníka kmeňa Megyer, Álmosa, 
zvolili za knieža. Jeho rozkazom sa odteraz podriadili všetky kme-

ne. 
Álmosovej matke, Emese, 

podľa povesti predpovedal vo 
sne vták turul R, že syn, ktorého 
čaká, bude panovníkom a splo-
dí „slávnych kráľov“. Emese dala 
synovi meno Álmos. 3

• Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

Tradícia hovorí, že keď kmeňoví náčelníci zvolili Álmosa, uzavreli krv-
nú zmluvu. Každý z nich pustil pár kvapiek krvi do kalicha a potom sa  
z neho rad radom napili. Takto sa stali navzájom pokrvnými bratmi. 4

Tento prastarý zvyk sa zachoval z toho obdobia, keď v spoloč-
nosti vandrujúcich Maďarov mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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Krvná zmluva. Maľba Bertalana Székelya 

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád. Podľa povesti sa kme-
ne dohodli aj na tom, že kým 
rod Álmosa bude žiť, kniežatá 
budú zvolené vždy z tohto 
rodu. Bolo to tak vyše 400 ro-
kov. 

Prvý panovnícky rod (dy-
nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov. 5

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

Maďari vo vojnách získali 
povesť obávaných bojovní-
kov. Nie náhodou ich teda 
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk. Za odmenu 
dostávali vysoký plat a bohatú 
korisť. 

Príčinou vojenských úspe-
chov starých Maďarov nebol 
len veľký počet bojovníkov 
a silný kmeňový zväz: veľmi 
dôležitý bol ich spôsob boja, 
typický pre ich ľahkú jazdu. 
Cválajúc na svojich rýchlych 

Socha Arpáda z parlamentu

5   Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

• Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

• Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

Jazdec v plnej výzbroji. Obdobie prícho-
du starých Maďarov do Karpatskej kotliny  

• Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

Prvá strana Anonymovho diela Gesta Hun-
garorum. Všimni si ozdobené začiatočné 
písmeno!
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

6   Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

Ako fungoval spätný luk? Na streľ-
bu ho pripravili tak, že luk napli  
v protismere, než mal byť napínaný, 
preto tetiva vystrelila šíp obrovskou 
silou  

7   Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

Levédia: – Sedem kmeňov → obávaná 
vojenská sila
Etelköz: – krvná zmluva → zvolenie 
Álmosa za knieža
Remeslá

koňoch prekvapili a obkľúčili nepriateľa. Boju zblízka sa vy-
hýbali, skôr vystrelili šípy z diaľky, aby tak preriedili rady ne-

priateľa. S obľubou použili lesť. 6

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. Vznešení 
mali na sebe kožený pancier. Veľmi veľa nacvičovali lukostreľbu 

z chrbta koňa, preto z cválajúceho koňa strieľali aj smerom doza-
du s neuveriteľnou presnosťou. Poznali strmeň R, bez kto-
rého by neboli bývali schopní strieľať dozadu. Starí Maďari 

zohrali dôležitú úlohu pri rozšírení tejto časti konského postroja 
v Európe.

Ozdobená rukoväť ma-
ďarskej kniežacej šable

Bohato zdobený pliešok 
na kapse • Čo všetko 
mali v kapse? 

Remeslá

Výrobky starých maďarských remesel-
níkov, najmä zlatníkov (šperky, nádoby 
na stôl) radi kupovali obchodníci, aby ich 
mohli predať vznešeným v iných krajinách. Najznámejšie z nich boli 
ozdobené pliešky (spony) na ochranu kapsy R a na opasky, ako aj 
rukoväte šablí R. Kováčske remeslo si vyžadovalo veľkú zručnosť a 
množstvo vedomostí.

Výstroj bojovníkov vyhotovili viacerí remeselníci. Majster praco-
val na dobrom ďalekonosnom luku často aj vyše roka. Sedlári svoje 
výrobky (napr. sedlá) tiež bohato vyzdobili.  7

Niekoľko kusov z pokladu, ktorý našli pri obci Nagyszentmiklós. Poklad našli kon-
com 18. storočia počas orby. Pozostával z 23 kusov zlatých nádob a o jeho pôvode 
odborníci dodnes vedú spory. Je pravdepodobné, že časť „servisu“ sa viaže k Ava-
rom, teda k obyvateľom, ktorí tu žili pred príchodom Maďarov. Časť predmetov je 
však určite majstrovským dielom starých maďarských zlatníkov z obdobia prícho-
du do Karpatskej kotliny • Ako sa mohol poklad dostať do zeme? 

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich  

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu  
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

• O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

Po páde hunskej ríše tu určitý čas žili rôzne germánske kmene, 
potom sa objavil kočovný národ hrozivej sily: Avari. Karpatská kotli-
na sa stala centrom Avarskej ríše. 1

Obdobie Avarov ukončili Frankovia a Bulhari. Avarské knieža sa 
stalo poddaným franského cisára Karola Veľkého, ktorého moc sa 
tým rozšírila aj na Zadunajsko.

V 9. storočí žili v Karpatskej kotline Slovania. Tu ležala aj Veľko-
moravská ríša kniežaťa Svätopluka.  Bol to slovanský štát.

Boje pred príchodom Maďarov

Koncom 9. storočia sa často objavovali v Karpatskej kotline maďarskí 
bojovníci. Buď bojovali na tomto území, alebo ním prechádzali. 2

Čoskoro si všimli výhodnejšie podmienky tohto územia oproti 
Etelközu. Obklopujú ho vysoké vrchy. Keď sa uzavrú horské prie-
smyky R, bolo ho možné ubrániť pred útokmi z východu. Oblasť 
Etelközu bola otvorenou nížinou. Pôda v kotline bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. Maďari si naplánovali získať toto územie. Príleži-
tosť im ponúkla moravsko-franská vojna. 

Príchod Maďarov

Veľkomoravské knieža Svätopluk pozval do vojny proti Frankom za 
spojencov Maďarov. Maďarské vojsko porazilo Frankov. 
Medzitým Svätopluk nečakane zomrel. Ma-
ďarské vojsko sa nevrátilo do Etelközu.  
V oblasti Tisy čakalo na knieža Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť novú vlasť na jar 
roku 895. Do Karpatskej 
kotliny vtiahol cez prie-
smyk Verecke.  3

Medzitým Maďarov, 
ktorí so zvieratami a iným 

1   Avari prišli do Karpatskej kotliny  
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa  
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

2   Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

3   Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).

„Berte si, koľko len chcete za 
tento dar!“
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Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

4   Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

5   Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

• Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali  
v oblasti Etelközu?

6   „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

Sikulská brána zo 17. storočia • O čom 
svedčí jej výzdoba?

Vojenské skutky kmeňov starých 
Maďarov:
- na strane Byzancie → proti Bulharom
- na strane Svätopluka → proti Frankom
Útok Pečenehov → 895 – 900: príchod 
Maďarov do Karpatskej kotliny (Arpád)

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

majetkom zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. To urýchlilo príchod Maďarov do Karpatskej kotliny, veď aj 
oni boli nútení utekať zo svojej predošlej vlasti. 

Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-
skej nížiny v rukách starých Maďarov. Do Karpatskej kotliny prišlo 
vtedy približne štyristotisíc Maďarov. 4

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900, a to  
s dvoma ďalšími menšími výpravami: jednou sa obsadilo Zadunajsko, 
druhou tzv. Horná zem, približne územie dnešného Slovenska. Starí 
Maďari si svoje panstvo rozšírili smerom na západ až po prítok Dunaja, 
rieku Enns. Tu sa tiahla západná hranica (medza R) ich krajiny.

Príchodom do Karpatskej kotliny sa začalo nové obdobie v deji-
nách Maďarov. Ich putovanie sa skončilo. Maďari obsadili Karpat-
skú kotlinu, ktorá je dodnes vlasťou tohto národa. 6

Kto sú Sikuli?

Je to ďalšia sporná otázka. Podľa povesti sú Sikuli potomkami Attilo-
vých Hunov, ktorí zostali v Sedmohradsku. Väčšina historikov ich po-
važuje za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii. Pôvodne hovorili jedným tureckým jazykom, potom pre-
vzali jazyk Maďarov. Je aj taký historik, ktorý v nich vidí potomkov 
Avarov, ktorí už aj pôvodne hovorili po maďarsky. Isté je, že Sikuli už 
v 10. storočí obývali Sedmohradsko.

Obsadenie Karpatskej kotliny • Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Pliešky na 
opasok

Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

• Vedeli písať starí Maďari? Vedeli! A to 
takzvaným runovým písmom. Noží-
kom vyrezávali znaky písmen do dreva. 
Zisti, akými znakmi znázornili hlasy! 
(Napríklad v záverečnej lekcii pracov-
ného zošita z dejepisu.)

• Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

Lehelov roh

Spona do vlasov z obdobia príchodu 
starých Maďarov

Nádoba z pálenej hliny 

Noty ľudovej piesne. Pieseň patrí k najstaršej vrstve maďarských piesní.  
Zo siedmich tónin v pentatonických piesňach nájdeme iba päť (do, re, mi, só, la)  

• Zaspievaj túto pesničku! Ozdobné náušnice a náramky
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

Lengyel Dénes: Régi magyar mon-
dák (Dávne maďarské povesti). Bp., 
1976.
László Gyula: Hunor és Magyar nyo-
mában (Po otopáck Hunora o Ma-
ďara). Bp., 1967.
László Gyula: „Emlékezzünk régi-
ekről...” (Spomeňme si na dávnych). 
Bp., 1979
László Gyula: 50 rajz a honfoglalók-
ról (50 kresieb o zaujateloch vlasti). 
Bp., 1982.
Varga Domokos: Emlékezzünk ele-
inkről (Spomínajme si na predkov). 
Bp., 1996.
Csorba Csaba: „Árpád jöve magyar 
néppel” (Prichádza Arpád s Maďar-
mi). Bp., 1996.

V súvislosti s najstaršími dejinami maďarského národa – ako aj s de-
jinami iných národov – je veľmi veľa sporných otázok. To je samo-
zrejmé, veď z tohto obdobia ešte nie sú písomné pramene. 

Na základe dôkazov jazykovedy vieme, že maďarčina patrí do 
skupiny ugrofínskych jazykov. Staré povesti však hovoria o príbuz-
nosti s Hunmi, ktorí patrili medzi turecké kmene.

Starí Maďari dlhé stáročia vandrovali a žili ako nomádski pastieri. 
Stretli sa s viacerými národmi. Maďarský národ sa zrodil počas dlhé-
ho vandrovania. Poslednými zastávkami vandrovania boli Levédia a 
Etelköz pri Stredozemnom mori. Tu vytvorili kmeňový zväz. O tomto 
období už hovoria aj písomné pramene. 

Maďari v rokoch 895 až 900 po Kr. pod vedením kniežeťa Arpáda 
obsadili Karpatskú kotlinu. Odvtedy je toto územie aj ich vlasťou.

1.  Z akých prameňov poznáme najstaršie dejiny Maďarov? Rozprá-
vaj o povestiach, o písomných prameňoch a o výsledkoch jazyko-
vedy!

2.    V súvislosti s pôvodom maďarského národa si povesti, písomné 
pramene a jazykoveda protirečia. Ako možno tieto protirečenia 
vysvetliť?

3.  Rozprávaj o živote nomádskych pastierov!
4.    Porovnaj poverový svet pohanských Maďarov s náboženstvami,  

o ktorých sme sa už učili!
5.  Čo bolo dôvodom sťahovania sa na západ:
6.  Levédia → Etelköz
7.  Etelköz → Karpatská kotlina?
8.    Čím sú známi: Emese, Álmos, Lev Múdry, Konštantín Porfyroge-

net, Arpád, Anonymus?
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Malý  lexikón

amulet: malý predmet, ktorý nosili obyčajne na krku, aby 
chránil pred zlom (viď talizman) 

apoštoli: pôvodne 12 Ježišových žiakov, ktorým podľa Bib-
lie udelil zvláštnu moc, aby boli vhodní na šírenie jeho 
učenia. Najslávnejší apoštoli: Peter, Ján, Jakub, Matej, 
Judáš. Neskôr sa stal apoštolom aj Pavol, hoci on nebol 
Ježišovým žiakom. Toto poverenie dostal aj on priamo 
od Ježiša, na ceste do Damasku. 

archív: inštitúcia založená na uchovávanie a triedenie dô-
ležitých spisov.

barak: prechodná, obyčajne drevená budova.
barbar: starovekí Gréci (a Rimania) nazývali barbarom kaž-

dého cudzinca, ktorý sa líšil od nich a neprevzal gréc-
ko-rímsku vzdelanosť. Dnes sa týmto slovom označujú 
drzí, násilní, nevzdelaní ľudia.

bizón: divé zviera s hnedkastou vlnou, podobné hovädzie-
mu dobytku

brokát: ťažká hodvábna látka, ktorej vypuklé vzory sú vyší-
vané zlatými a striebornými niťami.

céder: vysoký ihličnatý strom z oblasti Stredozemného 
mora, jeho drevo je výborným stavebným materiálom.

Damask: mesto obchodníkov v Sýrii - teda na východ od 
Fenície -, pri križovatke dôležitých obchodných ciest. 
Dnes hlavné mesto Sýrie.

disciplína: športový odbor.
DNA: látka v bunkách živočíchov, ktorá obsahuje dedičné 

vlastnosti (Organizmus živočíchov pozostáva z množ-
stva drobných buniek.)

domorodec: domáci, pôvodný obyvateľ.
diplomacia: vzťahy medzi štátmi.

epos: dlhá básnická skladba obyčajne so zaujímavým prí-
behom, ktorá je oslavou osôb či udalostí.

erby: znaky jednotlivých historických rodov, miest alebo 
štátov. 

expedícia: výskumná cesta na prebádanie neznámych úze-
mí. 

filozof: osoba, ktorá sa venuje vedeckým úvahám o záko-
noch prírody, spoločnosti a myslenia (poznávania).

flotila: viacero obchodných alebo vojenských lodí. 
furman: v minulosti to boli ľudia, ktorí žili z toho, že prevá-

žali náklad (tovar, materiály atď.), obyčajne na vozoch.

galeja: loď, ktorú poháňali vesliari (najmä otroci) a mala aj 
plachty.

Germáni: národy žijúce v 2. tisícročí pred Kristom pri Sever-
nom a Baltickom mori. Odtiaľ sa presťahovali na úze-
mia dnešného Nemecka, do oblastí riek Dunaj a Rýn.  
O pôdu a zvieratá sa starali ženy a sluhovia, muži radšej 
lovili zvieratá a bojovali. Často bojovali s Rimanmi - s 
premenlivým úspechom. Julius Caesar aj Tacitus o nich 
písali. Medzi dnešné germánske jazyky patrí napr. ang-
ličtina, nemčina, švédčina či dánčina.

glazúra: lesklá vrstva na povrchu pálenej hliny.

háj: menší les, park.
hlavica stĺpa: vrchná časť stĺpa.
hnuteľnosť: majetok, ktorý je hnuteľný (dá sa ním hýbať). 

Napr. nábytok, šperky atď. (Jej opakom je nehnuteľ-
nosť: pozemok, dom atď.) 

hodovať: bohato jesť a piť, byť na hostine.
hold: úcta.
hranica: veľká vatra, oheň, kde spaľovali vinníkov, obete, 

alebo v stredoveku aj „bosorky”.
humno: pokrytý dvor na skladovanie zožatého obilia, tu 

obilie vymlátili.

jantár: skamenená živica pravekých ihličnatých stromov. 
Vyskytuje sa najmä na pobreží Baltického mora. Keďže 
má pekné farby a je lesklý, robia sa z neho šperky.

kadidlo: živica tropického stromu, ktorú nechávajú na tle-
júcom uhlí, lebo jej dym krásne vonia. Od prastarých 
čias sa používa pri náboženských obradoch. 

kahanec: jednoduchá nádoba s knôtom a naplnená ole-
jom. Slúži na svietenie. 

kapsa: najkrajšimi kusmi mužského odevu starých Maďa-
rov boli striebrom obijané kapsy. Nie náhodou slúžili aj 
ako mocenské odznaky. Viseli z opasku na pravej stra-
ne a ich majiteľ v nich mával napr. potreby k rozloženiu 
ohňa oceľ, kremenec, trúdnik.

klin: smerom dole sa zužujúci plochý nástroj na štiepanie, 
upevňovanie. 

kosák: starý poľnohospodársky nástroj; steblá rastlín pre-
rezali jeho čepeľou, nasadenou do rúčky (žatva).

kozmos: vesmír, nekonečný svetový priestor.
kronika: historické dielo, obyčajne zo stredoveku, ktoré 

udalosti vyrozpráva v časovom slede.
krosná: ručný alebo mechanický stroj na výrobu tkanín,
kupola: oblúk v tvare pologule, slúžiaca na pokrytie väč-

šieho priestoru. V Európe ju prví stavali Etruskovia, od 
nich prevzali Rimania. 

légia: rímska vojenská jednotka pozostávajúca z tisícok vo-
jakov. Podrobnejšie viď v lekcii č. 30.

lodiar: kto stavia a opravuje lode. 
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ľudoop: ľudoopica.
lutna: starý strunový hudobný nástroj.
lyko: pletivo pod kôrou stromov, ktoré roznáša látky po-

trebné k ich životu.

malta: stavebná hmota pripravená z rozličných látok (voda, 
vápno, cement, piesok, atď.) a používaná na spájanie 
tehál v múre.

malý lexikón: to je ono, našiel si ho! 
mamut: vyhynutý obrovský cicavec podobný slonovi. Jeho 

telo pokrývala dlhá ryšavá srsť
medza: hraničné pásmo na ochranu územia. Najľahšie sa 

vyznačí v hornatom, lesnatom alebo močaristom kraji. 
Na nebezpečnejších miestach je upevnená umelými 
prekážkami (napr. priekopami, valmi)

menšina: menšia časť celku, ktorá sa od väčšej časti (väčši-
ny) v niečom líši. Napr. slovenská menšina v Maďarsku 
sa líši od maďarskej väčšiny svojím jazykom.

miestodržiteľ: osoba, ktorá zastupuje panovníka (napr. ci-
sára) v niektorej vzdialenej dŕžave.

míľnik: kameň, stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti.
minerál: nerast
mohyla: nasypana zemina nad hrobom.
morová epidémia: mor je ťažká nákazlivá choroba, ktorej  

v minulosti často padli za obeť aj celé mestá. Počas epi-
démie sa nakazí veľmi veľa ľudí postupne na rôznych 
miestach. 

moruša: strom s plodom podobným jahode; na hej chovali 
motýle (priadky morušové) „vyrábajúce” hodváb.

mozaika: obrázok zostavený z drobných farebných kame-
ňov alebo črepín skla. 

mravy: spôsoby správania, pravidlá určujúce vzťahy medzi 
ľuďmi; mravy ukazujú, čo sa patrí a čo sa nepatrí

Mŕtve more: jazero v Palestíne. jeho voda je natoľko slaná, 
že neprežije v ňom žiaden zo živočichov; odtiaľ pochá-
dza jeho názov. V r. 1947 istý pastier hľadal svoju stra-
tenú ovcu, keď neďaleko Mŕtveho mora našiel jaskyňu 
a v nej v klinenom džbáne zvitky papyrusu a zvieracej 
kože. Na zvitkoch sú najstaršie doteraz enáme texty  
s biblickým obsahom. Na rozlúštení nálczov ešte aj 
dnes pracujú archeológovia a iní vedci.

myrha: živica niektorých stromov v severnej Afrike. Pou-
žíva sa na liečivé účely a do vonných tyčiniek, ktoré sa 
zapália a ich dym má príjemnú vôňu.

mýtus, mýty: predstavy ľudí o vzniku sveta, o silách, ktoré 
ho riadia. Šírili sa ústnym podaním a rozprávali o bo-
hoch, hrdinoch a rôznych javoch.

náboženstvo: viera v Boha alebo iné nadprirodzené bytosti. 
nájazd: vpád menšej ozbrojenej skupiny na nepriateľské 

územie. Jeho cieľom je získanie koristi. 
nájomný dom: väčší obytný dom, v ktorom sú byty na pre-

nájom (nebývajú v nich vlastníci, ale ľudia, ktorí majite-
ľom platia za to, že tam bývajú).

nedotknuteľný: osoba, ktorej neslobodno nijako ublížiť, 
nesmie sa napadnúť ani slovne, ani fyzicky. 

neobmedzená moc: taký vodca má neobmedzenú moc, 
ktorý má všetku moc vo vlastných rukách, čiže nikto 
ho nemôže kontrolovať, nikto nemôže ovplyvniť jeho 
rozhodnutia. 

nesmrteľní: desaťtisíc vybraných vojakov - osobných stráž-
cov perzského veľkráľa. Ich meno svedčí o tom, že na 
miesta padlých vojakov ihneď prijali nových, čiže ich 
celkový počet bol vždy rovnaký. Mali silné panciere a 
bojovali krátkymi kopijami. 

Nirvána: stav dokonalého pokoja a mieru. Podľa budhizmu 
ona je konečným cieľom človeka, kam sa môže dostať 
po tom, ak sa oslobodí od svojich túžob a vyslobodí sa 
z nekonečného kolobehu znovuzrodenia.

nomádsky: názov národov, ktoré sa neusadia na jednom 
mieste, ale stále vandrujú na nové územia a zaoberajú 
sa najmä pastierstvom.

nora: podzemná skrýša niektorých zvierat, diera.
nosidlo: prenosné kreslo podobné uzavretému koču, ktoré 

niesli otroci. 

občianska vojna: vojna znepriatelených politických skupín 
v rámci jedného štátu.  

obeť, obetný: dar božstvu, Bohu; obrad odovzdávania 
tohto daru.

oblúková klenba: stavebný prvok oblúkovitého tvaru, kto-
rým sa preklenujú stĺpy (alebo výklenky v múroch).

obrad: slávnostný čin spojený s pravekými poverami alebo 
náboženstvom. Jeho cieľom je ovplyvniť nadozemské 
sily.

odroda: také jedinci rastlín, ktoré v rámci druhu majú spo-
ločné vlastnosti (napr. jablká Idared).

oker: hnedožltá farba z minerálu, ktorý pomleli najemno.
oltár: v dávnych časoch to bol podstavec podobný sto-

lu, na ktorom obetovali bohom (napr. zarezali obetné 
zviera). Dnes vykonávajú pri oltári kňazi náboženské 
obrady. 

pec: väčšie uzavreté ohnisko na pečenie a kúrenie. 
pergamen: zvláštne spracovaná, veľmi tenká koža teľaťa, 

kozy alebo barana. V minulosti sa písalo hlavne na per-
gamen.

pešiak: vojak, ktorý nebojuje na koni, ale na zemi. Člen pe-
choty.  

pirát: morský lupič.
planéta: nebeské teleso obiehajúce okolo Slnka; naša Zem 

patrí k deviatim planétam, ktoré obiehajú okolo Slnka.
plátno: tkanina z konopnej, ľanovej alebo bavlnenej pria-

dze.
plodnosť: schopnosť (hojne) rodiť potomstvo, mláďatá.
plsť: hustá textília vyrobená sprešovaním zvieracej srs-

ti. Ovčiu vlnu natrhali na vlákna, tie potom uložili na 
trstený koberec, zvaľkali, zapriahli pred ne kone a tak 
to kotúľali, aby bol jednoliatym materiálom. Potom ho 
rozdelili do tenších šúľancov, ktoré ďalej vaľkali a búši-
li do nich, aby stvrdli. Výroba plsti bola úlohou žien a 
dievčat, pracovalo ich tu naraz aspoň 10-15. 

pluh: náradie na oranie. Viď obrázky na strane 16. 
pohanský: nie kresťanský. (V inom význame: ktorý neverí  

v jedného boha.)
posádka: skupina vojska trvalo alebo dočasne ubytovaná 

na istom mieste (napr. na stráženie istého mesta, pro-
vincie).
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postroj: výstroj koní (ohlávka, uzda atď!).
povera: viera v predpokladanú, ale nedokázanú súvislosť 

medzi javmi (napr. že ak pred nami prebehne čierna 
mačka, spôsobí to nešťastie). 

požehnaný stav: tehotenstvo.
priestupný deň: Rok pozostáva z 365 dní, ale v skuločnosti 

je o niečo dlhší: trvá 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 46 
sekúnd. Kvôli „zvyšku” máme každý rok tzv. priestupný 
rok, ktorý má 366 dní. Priestupným dňom je 29. febru-
ár. Pred zavedením priestupného roka tento „zvyšný” 
čas spôsoboval veľa komplikácií v kalendároch.

prorok: Bohom vyvolený                                              ; kto hlása budúcnosť

rohož: hrubé pletivo z tŕstia, lyka, slamy.
strmeň: kovový oblúk (na bokoch sedla) slúžiaci jazdcovi 

ako opora nohy. 
súboj: v minulosti boj dvoch protivníkov podľa dohodnu-

tých podmienok.
súkno: hustá tkanina z vlny s hladkým povrchom.
súsošie: skupina sôch (viacerých postáv), ktoré tvoria ce-

lok.
šabľa: krivý meč s ostrým na jednej strane. Použivaliju no-

mádi. [je to v texte neskôr vysvetlené]
šarlatán: nevyučený, zlý lekár, používajúci čarodejnícke 

prostriedky.

talizman: taký predmet, obyčajne obrázok alebo minca, 
ktorý podľa povery ochráni osobu, ktorá ho nosí. 

táltoš: V pohanskom svete človek s neobyčajnými vlast-
nosťami (telesnými aj duševnými), šaman.

tavenie kovov: rozpúšťanie kovov pri vysokej teplote.
tetiva: šnúra spájajúca konce luku. 
tobolka: suchý plod rastliny, v ktorom je viacero semien.
tóga: vrchné oblečenie rímskych mužov, ktoré sa dalo pre-

hodiť cez plece. Prvýkrát si ho rímsky občan obliekol 
vo svojich 17 rokoch, za slávnostných podmienok. Ak 
chcel niekto získať nejaký úrad, upozorňoval na seba 
snehobielou tógou. Keď úrad získal, obliekol si tógu  
s purpurovým olemovaním. Víťazný vojvodca nosil 
pestrofarebnú tógu. Znakom smútku bola tóga tmavej 
farby. 

trám: okresaný hranatý kmeň stromu, obyčajne v povale 
stavby; trámy držia povalu.

trstenica: ohybná, pružná palica. 
turul: totemové zviera rodu Álmosa a Arpáda. Obrovský 

dravý vták podobný sokolovi, presnejšie ho nevieme 
určiť.

tylová kosť: tylo: zadná časť hlavy.
tyran: vládca majúci neobmedzenú moc, krutý utláčateľ.

Uhorsko: názov mnohonárodnostného štátu, ktorý v Kar-
patskej kotline existoval od 10. storočia až do r. 1918. 
Na jeho území žili spolu Maďari, Slováci, Rumuni, Chor-
váti, Srbi, Slovinci atď.

ústie: miesto, kde sa končí tok rieky (pri inej rieke alebo 
pri mori).

uzda: časť (konského) postroja, remene na hlave koňa, 
ktorými sa kôň ovláda. 

uzurpátor trónu: osoba, ktorá kráľovskú moc získa neprá-
vom. 

váhadlová studňa: studňa fungujúca s dvojramennou pá-
kou.

val: umelá vyvýšenina z nasypanej zeminy, obyčajne s ob-
rannou funkciou.

vavrínový: z vetvičky vavrína, t.j. rastliny z južnej Európy, 
ktorá má pevné listy. 

včelí vosk: látka žltej farby, ktorú vyrábajú včely, zbierajúce 
med. Ľudia z neho vyrábali najmä sviečky. 

verejné súdne pojednávanie: na pojednávanie pred súdom 
môže zájsť ktokoľvek, lebo sa koná pred verejnosťou.

vojnová daň: veľká suma peňazí, ktorú po vojne zaplatí ví-
ťazovi porazený.

vojnový zajatec: člen porazenej armády, ktorého víťazi za-
jali.

vtelenie Pána: narodenie Ježiša. 
vzdať hold: slávnostne uctiť, prejaviť veľkú úctu. 
vzdelanosť: vedomosti a poznatky, ktoré získame učením. 
vzpínajúci sa kôň: kôň, ktorý sa vzpiera, zdvíka sa do výšky.

zabalzamovať: natrieť rôznymi krémami, ktoré ochránia 
telo mŕtvoly pred rozpadom.

závažie: ťažší predmet, ktorým sa niečo zaťaží alebo ktorý 
pomôže vytvoriť rovnováhu s iným predmetom.

zbeh: vojak, ktorý zbehol, ušiel.
zliatina: zmiešanina, ktorá vznikne pomiešaním dvoch 

alebo viacerých roztavených kovov.
zostúpenie Ducha svätého: Duch svätý je tretím božstvom 

kresťanskej Svätej trojice. (Podrobnejšie viď v lekcii 34.) 
Podľa kresťanského učenia Duch svätý navštívil apoš-
tolov v prvý turíčny deň po vystúpení Ježiša na nebesá. 
(Na znak toho sa nad hlavami apoštolov objavili horia-
ce plamene.) Turíce nasledujú 50 dní po Veľkej noci. 

zrúcaniny: zvyšky, pozostatky múrov nejakej budovy, napr. 
domu alebo hradu. 

zvitok: niečo zvinuté, stočené. 
živica: šťava rastliny, ktorá vyteká z poranenej kôry stro-

mov a na vzduchu stvrdne.
žold, žoldnier: peniaze vyplácané vojakom za ich služby; 

vojak, ktorý bojuje za peniaze.
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter: budova v tvare elipsy, ktorú Rimania stavali 
ako dejisko gladiátorských zápasov.        

archeológia: veda zaoberajúca sa odkrytím a skúmaním 
vecných pamiatok zo starých dôb.        

architektúra (stavebníctvo): profesia zaoberajúca sa 
plánovaním a stavbou budov.        

barbar: viď Malý lexikón!        
Biblia: svätá kniha kresťanského náboženstva.        
chov zvierat: činnosť spojená s chovaním, rozmnožovaním 

a zužitkovaním zvierat.        
cisár: panovník väčšej ríše.        
deľba práce: rozdelenie určitej práce medzi viacerými 

osobami či skupinami.        
demokracia: vláda ľudu. Štátna forma, kde sa veci verejné 

riešia podľa rozhodnutia väčšiny občanov.         
démos: pospolitý ľud v starovekých gréckych mestských 

štátoch.        
divadlo: budova, kde sa konajú divadelné predstavenia.        
faraón: panovník v starovekom Egypte.        
gladiátor: osoby, ktoré na cirkusových hrách starovekých 

Rimanov bojovali buď proti sebe, alebo proti divým 
zvieratám, často na život a na smrť.         

hieroglyf: obrázkové písmo starovekých Egypťanov.        
klinové písmo: písmo používané na starovekom Východe, 

ktoré pozostávalo zo znakov podobných klinom.        
kmeň: spoločenstvo rodov, ktoré žijú na spoločnom 

území, majú rovnaký pôvod a jazyk.        
kmeňový zväz: vojenské zoskupenie kmeňov pod 

spoločným vedením.        
knieža: panovník bez kráľovského titulu.        
kráľovstvo: štátna forma, kde je hlavou štátu osoba  

s dedičnou mocou, kráľ.        
lov: nájdenie a chytenie (ulovenie) divej zveri.        
ľudové zhromaždenie: 1. Jedna z inštitúcií, ktorá sa podieľa 

na riadení štátu, kde oprávnené osoby môžu povedať 
svoj názor a môžu rozhodovať v rôznych veciach.  
2. Politické zhromaždenie, na ktorom sa zúčastní veľká 
masa ľudí.        

mágia: činy prameniace vo viere v nadzemské sily, 
poverčivé obrady, postupy vykonávané v záujme 
ovplyvnenia prírodných javov.        

mesto: osada väčšia než dedina, ktorá je zvyčajne 
hospodárskym a kultúrnym centrom svojho okolia.        

mestský štát: štát pozostávajúci z jediného mesta a jeho 
bezprostredného okolia.        

monoteizmus (jednobožstvo): náboženské chápanie, podľa 
ktorého existuje jediný boh.        

múmia: mŕtvola konzervovaná pomocou olejov a živíc 
(zabalzamovaná).        

mýtus: viď Malý lexikón!        
nástroje - ich používanie a vyhotovenie: keď ľudia používajú 

a vyrábajú na uľahčenie práce a na dosahovanie 
lepších výsledkov predmety, nástroje, stroje.        

nomádske pastierstvo: chov zvierat a pestovanie rastlín 
tak, že pritom neustále vandrujú a žijú v stanoch.        

obchod: hospodárska činnosť smerujúca k výmene a 
predaju tovarov.        

obrábanie pôdy: odvetvie poľnohospodárstva, ktoré 
sa zaoberá obrábaním úrodnej pôdy a pestovaním 
rastlín.        

otrok: osoba bez akýchkoľvek práv, ktorá je vo vlastníctve 
svojho pána a je mu vydaná napospas.        

polyteizmus (mnohobožstvo): viera vo viacerých bohov 
(nie iba v jedného).        

pračlovek: typ človeka, ktorý predchádzal dnešným 
ľudským typom a stál na nižšom stupni vývoja.        

pravek: najstaršie a najdlhšie obdobie ľudských dejín.  
Za jeho počiatok sa považuje vznik dnešného človeka 
a za koniec vznik prvých štátov.        

pravlasť: pôvodné alebo prvé známe bydlisko niektorého 
národa.        

provincia: dŕžava mimo Itálie, ktorú si podmanili Rimania 
a ktorá im platila dane.        

pyramída: obrovská egyptská stavba v tvare ihlana, kde 
pochovali faraóna.        

remeselníctvo: priemyselná výroba, počas ktorej vyrábajú 
predmety pomocou jednoduchých nástrojov a 
osobitným postupom.        

republika: štátna forma, kde hlavu štátu a najdôležitejší 
vedúci orgán zvolia na určité obdobie.        

ríša: štát s veľkou rozlohou, ktorý pod svojou mocou spája 
viaceré krajiny a národy.        

rod: jednotka spoločnosti, skupina ľudí, ktorú spájajú 
najmä príbuzenské vzťahy.        

rybolov: chytanie rýb.        
sochárstvo: jeden z odborov výtvarného umenia, tvorba 

sôch, reliéfov.        
sťahovanie národov: sťahovanie sa národov Európy a 

západnej Ázie smerom na západ v 4.-7. storočí.        
starovek: historická doba od vzniku prvých štátov po pád 

Západorímskej ríše.        
Starý zákon: prvá časť Biblie, ktorá vznikla pred 

narodením Krista.        
táltoš: osoba vo viere starých Maďarov, ktorá sa  

v bezvedomí stýka s nadprirodzenými bytosťami a má 
osobitné telesné danosti, šaman.

trh: 1. Pravidelné predávanie tovarov dennej potreby 
(predovšetkým potravín) na stanovenom mieste.  
2. Kúpa a predaj tovarov a služieb.        

ugrofínsky: jazyková rodina pozostávajúca z Maďarov, 
Fínov, Estóncov a ďalšie národy.        

výmena: vzájomné odovzdanie vyrobených predmetov 
či vypestovaných plodín, keď ľudia alebo ich 
spoločenstvá dajú za potrebné veci také, ktorých oni 
majú veľa.        

výroba: práca, prostredníctvom ktorej predmety prírody 
sa stanú vhodnými na uspokojenie ľudských potrieb.        

závlahové poľnohospodárstvo: pestovanie rastlín, 
kde nedostatočné množstvo zrážok dopĺňajú 
zavlažovaním (polievaním).        

zbieranie: získanie potravy zozbieraním plodov, ktoré sa 
nachádzajú v prírode hotové. 
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva  

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov  

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista: 
 
polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 

- 68.)
okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 

panovania cisára Traiana).
313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 

viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).
koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900:  príchod starých Maďarov do vlasti.
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Achájci 66, 68, 69, 78 
Achileus 65
Adam 56, 134
Afrika 109, 120
Afrodita 63, 64, 105
Aischylos 91
Akropola 88, 89
Alexander Veľký 93, 94, 95, 96, 97, 
100
Álmos 152, 153, 156
amfiteáter 124, 125, 128, 129
amfora 75
Anonymus 152, 153, 156
Antonius 116
apoštol Pavol 135, 136
Aquincum 127, 129
Ararat 56
Ares 63, 105
Ariadna 74
aristokrat 76, 97
Aristoteles 94
Augustus 116, 118, 127, 128, 131, 140
Avari 154, 155, 156

babylonská veža 36
Betlehem 131, 137
Biblia 55, 56,131, 134
biskup 137
bodákový nos 82
Británia 128
bronz 19, 51
Brutus 115
Budha 49
budhizmus 49
Bulcsú 152
Bulhari 155
Byblos 59
bývajúci okolo 78

Caligula 121
Çatal Hüyük  22
Chammurapi 38, 39
Cheops 47
Cicero 111, 127
Circus Maximus 124, 125
cirkev (kresťanská) 137
cisár, cisárstvo 114, 116, 118, 121, 
128, 135, 136, 138, 139, 142 
črepinový súd 85
Csontváry Kosztka, Tivadar  59

daň 41, 93, 139
Dareios 80, 82
Dávid 58
dedičný hriech 56, 133
Delfy 64, 70

demokracia 76, 78, 94, 97
dinosaurus 6
Diodóros  77
Dionýzos 90
Dóri 78
Dömötör, Tekla 15
dynastia Šang 22

Előd 152
Emese 152
Enns 156
Etruskovia 101, 106
Eva 56, 134

falanga 81, 93, 95
faraón 42, 43, 44, 57, 91
Feidias 88
Forum Romanum 102, 124
Frankovia 155

Galia 114, 120, 140
Gardízi 154
Gellértov vrch  47
Germáni 118, 139, 140, 155
Gilgameš 36
gladiátor 111, 112, 124
Gorsium 128

Hádes 63
Hadrián 118, 122, 124
Hajós, Alfréd 72
Hanibal 108, 110, 127
harpúna 9
Héfaistos 63
Hektor 65
Helena 64
helóti 78
Héra 63, 64, 105
Herakles 70
Herodes 130
Herodotos 81, 91
hieroglyf 43, 53
Hippokrates 91
Hispánia 118
hláskové písmo 54, 141
hlinená armáda 52
Hodvábna cesta 51
Homér 67, 68, 74, 79, 94, 127
Horatius 127
Horatius Cocles 106
Horná zem 156
hrádza 22
hrnčiarstvo 18, 25, 44
Huba 152
Huni 138, 139, 140, 145, 155, 158
Hunor 144

Ióni 74
Ishi 10
Izis 45

Jantárová cesta 128
Janus 104
jaskyňa Altamira 13
jaskyňa v Lascaux 13
jaskynná kresba/ maľba 13
jednobožstvo → monoteizmus 
Jenő 152
Jericho 22, 30, 58
Jeruzalem 58
Ježiš Kristus 32, 131-137
Jozef 131, 134
Judáš  132
Júdea 131, 135
Julius Caesar 114, 115, 116
Juno 105
Jupiter 105
jurta 147, 148, 151

Kabari 156
kalendár 32, 60, 141
kamenná sekera 17
kanál 22, 50, 82
kasty 49
Kér 152
Keszi 152
Kleopatra 116
kmeň 149, 153
kňaz 137
knieža Arpád 153, 155, 156, 158
knieža Attila 138, 140, 145, 153, 156
Knossos 69
Koloseum 124, 125
kompas 51, 60
Kond 152
Konštantín (Veľký) 137, 139
Konštantín Porfyrogenet 152
konzul 103
kopija 9, 81, 94, 117
kosák 16
kováčske remeslo 19, 25
kráľ Matej 33, 34
kráľovič Csaba 145
kresťanské náboženstvo 55, 131, 135, 
141, 142
Kroeber, Theodora 10
krvná zmluva 152
kúzlo → mágia 
Kürtgyarmat 152

labyrint 74
ľadová doba 11
László, Gyula 148, 155

Register mien a pojmov

Dôležitejšie mená (skutočných aj vymyslených osôb) a historické pojmy tu nájdeš v abecednom poradí, uvádzame  
pri nich aj čísla strán, na ktorých sa vyskytovali. Dúfame, že to budeš môcť dobre využiť pri opakovaní (pred písomkou)!
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Latinovia 100, 101, 104, 142
légia 108, 129
Lehelov roh 157
Leonidas 83
Lev Múdry 155
Levente 155
limes 118, 128
Livius 100, 103, 127
Lucia 8
ľudové zhromaždenie 76, 85, 97, 103, 
115, 116
luk, šíp 9, 154

Macedónci 93
mágia 14
Magor 144
maják na ostrove Faros 96
mamut 11
Mária 131, 134
Mars 100, 101, 105
martýr 136
medza 156
Megyer 149, 152
Meni, Menés 41
Michelangelo 57
Miltiades 81
Minerva 105
Minos 69, 74
Minotaurus 69, 74
mních Julianus 148
mnohobožstvo → polyteizmus 
Mojžiš 55, 57, 133
monoteizmus  55, 60, 136
monzún 48
Mucius Scaevola 106
múmia 46
Museion 96
Myrón  88

nadbytok 22, 23
Nero 121, 125, 126, 136
Niké (socha) 96
Nirvána 49
Noc 56, 144
nomádsky spôsob života, boja 147, 
148, 158
Nová zmluva 55, 131, 135
Nyék 152

obchod 23, 59, 74, 120, 154
Octavianus → Augustus 
Odysea 65
Odyseus 64, 65
ohnivý vrták 12
oker 53
Olymp 63
Ond 152
“Óperenciás-tenger” 156
otrok 42, 86, 109, 111, 113, 138, 139
Oziris 45
Ötzi 20

padací mostík 108
Palestína 55, 57, 131, 135
Pallas Aténa 63, 64, 74, 78, 105
Panónia 118, 128, 129, 130, 153, 156
Panteón 124, 125
pápež 137
papyrus 53, 127
Paris 64
Partenón 89
pästný klin 9
patricijovia 102, 103, 142
Pečenehovia 155, 156
peniaze 74, 78, 103, 124, 132
pentatónia 157
Pergamon 96
Perikles 85, 86, 88, 89, 90, 93, 103, 124
Peter (svätý) 136
Petőfi, Sándor 33, 34
Pilát 132
plebejci 102, 103, 142
pliešok na kapse 154
Plinius 122, 132, 136
pluh 16
Plutarchos 86, 94, 113, 114
polis 68, 82, 86, 97
politika 86
polyteizmus 45, 60, 62
Pompeius 113, 115, 120
Poseidón 63, 80
právo veta 103
prevteľovanie duše 49
priekopa 31
priesmyk Verecke 155
prorok 57, 131
provincia 108, 109, 113, 118, 119, 
128, 129, 131
Prvý cisár 51
Púni 107, 108, 109
pyramída 40, 47, 60

Ramses (II.) 46
Ré 45
Remus 100, 101, 127
republika 76, 103, 113, 115, 116, 142
rod 102, 149, 153
Romulus 100, 101, 102, 127, 140
Romulus Augustulus 140

Sabíni 101, 102
šabľa 154
Šalamún 58
Sámuel 8
Savaria 128
Schliemann, Heinrich 67
Scipio 108
Sedmohradsko 156
senát 102, 103, 114, 116, 142
Seth 45
Sibyla 105
Sicília 107, 108
Sie 52
Sikuli 145, 156

Silvia 100
Slovania 155
Sofoklés 91
Spartakus 112
sťahovanie národov 139
Stará zmluva 55, 56
štát 23, 141
stavidlo 23
step 147
strom života 150
Suetonius 118, 121,127
Sumeri 36
Superbus 103, 105
súsošie Laokóna 96
Svätopluk 155
Székely, Bertalan 153
Szombathely → Savaria 

Tác 128, 130
Tacitus 116, 127, 132, 136
táltoš 150, 151, 157
Tarján 152
Tas 152
tavenie kovov 19
Temistokles 87, 91
Tézeus 74
tlupa 11
Tormás 152
Töhötöm (Tétény) 152
trójsky kôň 65
trojveslica 82
Turci 158
Tutanchamón 44, 46
Tyros 59

ugrofínske národy 145, 146, 157, 158
Uruk 36

vaľky 21, 76
veľkorodina 149
Veľký čínsky múr 51, 60
Venuša 105
Vergilius 127
Vértesszőlős 8
veterán 116
vežovitý chrám 36, 60
Vezúv 112, 122
viera v totemov 150
víťazný oblúk 124
vták turul 152

willendorfská Venuša 13

Xerxes 82, 83

závlahové poľnohospodárstvo 22, 60
Zeus 63, 70, 71, 88, 96, 105
židovský národ, židovské 
náboženstvo 55-58, 131, 135, 141
zikkurat → vežovitý chrám 
žoldnierska armáda 116, 139 
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 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!

szlov_5_2009_7uny.indd   16 8/10/09   11:06:14 AM



17

Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.

szlov_5_2009_7uny.indd   33 8/10/09   11:07:47 AM



34 K    

Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)

szlov_5_2009_7uny.indd   35 8/10/09   11:08:05 AM



36 S  V

Kaspické
more

Stredozemné 
more

Aššur

Eufrat

Tigris

p
o

h
o

r i e
Z

a g r o sBabylon Kiš

Uruk

Ur
Červené 

more

Perzský
záliv

Obchodná cesta

Závlahové poľnohospodárstvo

Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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poľnohospodárstvo

13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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Púšť

     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis

Sevilla

S t r e d
o

z
e m n é m o r e

Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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@

@

@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Otázky na zhrnutieBitka pri Maratóne

Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T
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  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
        

        
     V    
        
      A  T    

       
K    A   S     

    H   M    A
 V        

T             
 

          
   

       H  A  H   A  A
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  A  V    

   K        
    H     

    A   S     
  

  S       O  
H  K  A  

  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)

szlov_5_2009_7uny.indd   99 8/10/09   11:16:34 AM



100 S  R

Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
   

szlov_5_2009_7uny.indd   106 8/10/09   11:17:27 AM



107S  R

28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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HISPÁNIA

G A L I A

Rýn

Rh
ôn

e Pád

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

Dunaj

Rubicon

Rím

A S I A

Alexandria

Níl

Červené
more

Č i e r n e m o r e

S t r e d
o

z
e

m n é m o r e

Eufrat

Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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 V

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie

R          
            

R       R    
  N     R     
        

         R  
    

R      N   I    
 K          S

  A     R      E  
        A  V    
        
 

          
     

N   R       
   K      

 K             
 

      R
  K     
  D  R        K    O  

  
  K    A     A   
  R         
  V      R  V   

     R     H   
 

      
          
  R     A   

      
     A         

   
 A        Č    

      
      R      K      
K       K

     
 O  K  C  M   
 Č      A  C  N  H  
K  V  R  A

 V    R
 Č      
 A       
     
 K      
 Č    R     

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!

szlov_5_2009_7uny.indd   148 8/10/09   11:23:39 AM



149  

Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)
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P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
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    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.

szlov_5_2009_7uny.indd   6 8/10/09   11:04:52 AM
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          

   
      
    

szlov_5_2009_7uny.indd   9 8/10/09   11:05:19 AM
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?

szlov_5_2009_7uny.indd   11 8/10/09   11:05:33 AM
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?

szlov_5_2009_7uny.indd   21 8/10/09   11:06:43 AM



22

D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?

 
  
   
     

  

szlov_5_2009_7uny.indd   31 8/10/09   11:07:37 AM



32 K    

9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  

szlov_5_2009_7uny.indd   49 8/10/09   11:09:41 AM



50 S  V

G o b i

Ž l t á r i e ka

Jang-ce-ťiang

Žlté 
more

Xian

Luoayang

Veľký kanál

Východočínske 
more

Veľký čínsky múr

Hranice ríše 
Prvého cisára

Hodvábna cesta

Závlahové
poľnohospodárstvo

Púšť

     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis

Sevilla

S t r e d
o

z
e m n é m o r e

Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T

szlov_5_2009_7uny.indd   64 8/10/09   11:11:24 AM



S  65

Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?

szlov_5_2009_7uny.indd   66 8/10/09   11:11:40 AM



S  67

L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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@

@

@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?

szlov_5_2009_7uny.indd   79 8/10/09   11:13:46 AM



S  80

MACEDÓNIA

Č i e r n e m o r e

K a s p i c k é
m

o
r e

Aralské jazero
GRÉCKO

Atény
Efezos Kráľovská cestaMilétos

S t r e d o z e m n é m o r e
A S Ý R I A

Tigris

Tyros Eufrat

E
g
y p

t

Č
e r v e n

é  m
o

r e

A R Á B I A

BABYLÓNIA
SúzyBabylon

Persepolis
P e r z s k ý z á l i v

Níl

A r a b s k é  m o r e
In

du
s

INDIA

Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Otázky na zhrnutieBitka pri Maratóne

Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?

szlov_5_2009_7uny.indd   81 8/10/09   11:14:07 AM



S  82

  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S

szlov_5_2009_7uny.indd   84 8/10/09   11:14:35 AM



S  85

23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T
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  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
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  Č    O   D
   O       K     

  K   
   H         

     
   K         
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   K        
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  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 

 

szlov_5_2009_7uny.indd   97 8/10/09   11:16:11 AM



szlov_5_2009_7uny.indd   98 8/10/09   11:16:22 AM



V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)

szlov_5_2009_7uny.indd   132 8/10/09   11:21:19 AM



133S  R

  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie

R          
            

R       R    
  N     R     
        

         R  
    

R      N   I    
 K          S

  A     R      E  
        A  V    
        
 

          
     

N   R       
   K      

 K             
 

      R
  K     
  D  R        K    O  

  
  K    A     A   
  R         
  V      R  V   

     R     H   
 

      
          
  R     A   

      
     A         

   
 A        Č    

      
      R      K      
K       K

     
 O  K  C  M   
 Č      A  C  N  H  
K  V  R  A

 V    R
 Č      
 A       
     
 K      
 Č    R     

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)

szlov_5_2009_7uny.indd   152 8/10/09   11:24:15 AM



153  

K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Ostrihom

Bratislava

K
a r p a t y

Dunaj

D
unaj

Dráva

Sáva

Vá
h

Olt

Enns

Dunaj

S L O V A N I A

A r p á d

ihličnaté lesy močiar vonkajšia hraničná medza

listnaté lesy lesnatá step územie osídlené rodom Arpádovcov

A V A R I

S e d m o h r a d s k o

K a r
p

a

t

y

Priesmyk Verecke

Tisa

Ti
sa Kereš

Pusztaszer

Mureš

S L O V A N I A
M O R A V A N I A

H O R N Á Z E M

V e ľ k á
m

a ď
a

r s
k

á
n

í ž
i n

a

P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            
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   H     T  

       
    Č    

    
V          

 A        
     

       
          

           
       
         

           
      
 T     M    

 K   D         
  T   T      A

  H  H   M  
 R  R  L  K

N        
        
    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          

   
      
    

szlov_5_2009_7uny.indd   9 8/10/09   11:05:19 AM
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       

           
       

szlov_5_2009_7uny.indd   10 8/10/09   11:05:27 AM
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?

szlov_5_2009_7uny.indd   11 8/10/09   11:05:33 AM
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
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12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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poľnohospodárstvo

13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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Púšť

     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?

szlov_5_2009_7uny.indd   58 8/10/09   11:10:36 AM



59S  V
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Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis

Sevilla

S t r e d
o

z
e m n é m o r e

Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O

szlov_5_2009_7uny.indd   71 8/10/09   11:12:16 AM



S  72

@

@

@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Otázky na zhrnutieBitka pri Maratóne

Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?

szlov_5_2009_7uny.indd   81 8/10/09   11:14:07 AM



S  82

  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T

szlov_5_2009_7uny.indd   87 8/10/09   11:14:53 AM



S  88

  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis

P E R Z I A
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u
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A

Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
        

        
     V    
        
      A  T    

       
K    A   S     

    H   M    A
 V        

T             
 

          
   

       H  A  H   A  A
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  A  V    

   K        
    H     

    A   S     
  

  S       O  
H  K  A  

  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?

szlov_5_2009_7uny.indd   105 8/10/09   11:17:19 AM



106 S  R

Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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 V

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie

R          
            

R       R    
  N     R     
        

         R  
    

R      N   I    
 K          S

  A     R      E  
        A  V    
        
 

          
     

N   R       
   K      

 K             
 

      R
  K     
  D  R        K    O  

  
  K    A     A   
  R         
  V      R  V   

     R     H   
 

      
          
  R     A   

      
     A         

   
 A        Č    

      
      R      K      
K       K

     
 O  K  C  M   
 Č      A  C  N  H  
K  V  R  A

 V    R
 Č      
 A       
     
 K      
 Č    R     

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
 

szlov_5_2009_7uny.indd   144 8/10/09   11:23:07 AM



145  

@

Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)

szlov_5_2009_7uny.indd   152 8/10/09   11:24:15 AM



153  

K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Ostrihom

Bratislava
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S L O V A N I A
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P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            

  S  A                                      
N    (Čítanie)                  

 S                                  
   M                                    
                                   
  A                             
O   (Čítanie)                          

  V       
                                            

R         
(Čítanie)                                             

 R  A  V                             
                                                

V. STAROVEKÝ RÍM                                    

                                    
  R                                          

 R   E   (Čítanie)                      
  H                             
T   (Čítanie)                           

 A                                 
  C                                            
L  (Čítanie)                                      

  R                                           
D      (Čítanie)                
S     (Čítanie)           
 V                                        
                                   
  K                                        
V   (Čítanie)                         

 R    R                 
   R                                      
Č       (Čítanie)   

                                               

VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA         

                              
                                            
T  (Čítanie)                                      

 K                                       
    M   K              
D    M  (Čítanie)        

                                               

M                                            
N                          
C                                            
R                                  

Obsah
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V          

 A        
     

       
          

           
       
         

           
      
 T     M    

 K   D         
  T   T      A

  H  H   M  
 R  R  L  K

N        
        
    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 

szlov_5_2009_7uny.indd   4 8/10/09   11:04:41 AM



I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          

   
      
    

szlov_5_2009_7uny.indd   9 8/10/09   11:05:19 AM
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       

           
       

szlov_5_2009_7uny.indd   10 8/10/09   11:05:27 AM
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?

szlov_5_2009_7uny.indd   11 8/10/09   11:05:33 AM
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 

szlov_5_2009_7uny.indd   12 8/10/09   11:05:52 AM
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 

szlov_5_2009_7uny.indd   22 8/10/09   11:06:47 AM



23

     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
    

szlov_5_2009_7uny.indd   24 8/10/09   11:06:57 AM



25

Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  

szlov_5_2009_7uny.indd   39 8/10/09   11:08:33 AM



40 S  V

Stredozemné more

Dolný 
Egyp t

Gíza

Memphis Sinajský 

polostrovČervené
m

oreH
o

r
n

ý

E
g

y
p

t

N
íl

Níl

Téby

Pyramída

Kameňolom

Medené bane

Púšť

Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  

szlov_5_2009_7uny.indd   45 8/10/09   11:09:12 AM



46 S  V

H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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Púšť

Závlahové 
poľnohospodárstvo

13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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Púšť

     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Otázky na zhrnutieBitka pri Maratóne

Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T
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  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!

szlov_5_2009_7uny.indd   95 8/10/09   11:15:59 AM



S  96

Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
        

        
     V    
        
      A  T    

       
K    A   S     

    H   M    A
 V        

T             
 

          
   

       H  A  H   A  A

  Č    O   D
   O       K     

  K   
   H         

     
   K         

 
           

         
      

  A  V    

   K        
    H     

    A   S     
  

  S       O  
H  K  A  

  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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HISPÁNIA

G A L I A

Rýn

Rh
ôn

e Pád

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

Dunaj

Rubicon

Rím

A S I A

Alexandria

Níl

Červené
more

Č i e r n e m o r e

S t r e d
o

z
e

m n é m o r e

Eufrat

Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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@

V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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 V

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie

R          
            

R       R    
  N     R     
        

         R  
    

R      N   I    
 K          S

  A     R      E  
        A  V    
        
 

          
     

N   R       
   K      

 K             
 

      R
  K     
  D  R        K    O  

  
  K    A     A   
  R         
  V      R  V   

     R     H   
 

      
          
  R     A   

      
     A         

   
 A        Č    

      
      R      K      
K       K

     
 O  K  C  M   
 Č      A  C  N  H  
K  V  R  A

 V    R
 Č      
 A       
     
 K      
 Č    R     

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)

szlov_5_2009_7uny.indd   143 8/10/09   11:22:58 AM



144   

Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?

szlov_5_2009_7uny.indd   154 8/10/09   11:24:34 AM



155  

40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Ostrihom

Bratislava

K
a r p a t y

Dunaj

D
unaj

Dráva

Sáva

Vá
h

Olt

Enns

Dunaj

S L O V A N I A

A r p á d

ihličnaté lesy močiar vonkajšia hraničná medza

listnaté lesy lesnatá step územie osídlené rodom Arpádovcov

A V A R I
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P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            

  S  A                                      
N    (Čítanie)                  

 S                                  
   M                                    
                                   
  A                             
O   (Čítanie)                          

  V       
                                            

R         
(Čítanie)                                             

 R  A  V                             
                                                

V. STAROVEKÝ RÍM                                    

                                    
  R                                          

 R   E   (Čítanie)                      
  H                             
T   (Čítanie)                           

 A                                 
  C                                            
L  (Čítanie)                                      

  R                                           
D      (Čítanie)                
S     (Čítanie)           
 V                                        
                                   
  K                                        
V   (Čítanie)                         

 R    R                 
   R                                      
Č       (Čítanie)   

                                               

VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA         

                              
                                            
T  (Čítanie)                                      

 K                                       
    M   K              
D    M  (Čítanie)        

                                               

M                                            
N                          
C                                            
R                                  

Obsah
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 T     M    
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  T   T      A

  H  H   M  
 R  R  L  K

N        
        
    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          

   
      
    

szlov_5_2009_7uny.indd   9 8/10/09   11:05:19 AM
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       

           
       

szlov_5_2009_7uny.indd   10 8/10/09   11:05:27 AM
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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14

Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.

szlov_5_2009_7uny.indd   30 8/10/09   11:07:30 AM



31K    

Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?

szlov_5_2009_7uny.indd   32 8/10/09   11:07:41 AM



33K    

  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        

szlov_5_2009_7uny.indd   47 8/10/09   11:09:28 AM



48 S  V

In
dus

Brahmaputra

Ganges

ÁRIJCI

H
i
m

a l á j e
Mohendžo-Daro

Arabské 
more

Bengálsky 
záliv
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13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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Púšť

     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?

szlov_5_2009_7uny.indd   58 8/10/09   11:10:36 AM



59S  V

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O C E Á N

Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis

Sevilla

S t r e d
o

z
e m n é m o r e

Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)

szlov_5_2009_7uny.indd   67 8/10/09   11:11:47 AM



S  68

  

Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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@

@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T

szlov_5_2009_7uny.indd   87 8/10/09   11:14:53 AM



S  88

  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis

P E R Z I A
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie
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V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
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Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
   

szlov_5_2009_7uny.indd   106 8/10/09   11:17:27 AM



107S  R

28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)

szlov_5_2009_7uny.indd   112 8/10/09   11:18:12 AM



113S  R

Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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@

V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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  V  V  H       
              

tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
    

  
  

  

szlov_5_2009_7uny.indd   125 8/10/09   11:20:23 AM



126 S  R

  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.

szlov_5_2009_7uny.indd   128 8/10/09   11:20:48 AM



129S  R

R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
     

    
                      

szlov_5_2009_7uny.indd   134 8/10/09   11:21:36 AM



135S  R

35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      

szlov_5_2009_7uny.indd   138 8/10/09   11:22:08 AM



139S  R

Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie
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Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)

Ostrihom

Bratislava

K
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Dunaj

D
unaj

Dráva

Sáva

Vá
h

Olt

Enns

Dunaj

S L O V A N I A

A r p á d

ihličnaté lesy močiar vonkajšia hraničná medza

listnaté lesy lesnatá step územie osídlené rodom Arpádovcov

A V A R I
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Tisa
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a ď
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í ž
i n

a

P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?

szlov_5_2009_7uny.indd   156 8/10/09   11:24:49 AM



157  

  

Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            

  S  A                                      
N    (Čítanie)                  

 S                                  
   M                                    
                                   
  A                             
O   (Čítanie)                          

  V       
                                            

R         
(Čítanie)                                             

 R  A  V                             
                                                

V. STAROVEKÝ RÍM                                    

                                    
  R                                          

 R   E   (Čítanie)                      
  H                             
T   (Čítanie)                           

 A                                 
  C                                            
L  (Čítanie)                                      

  R                                           
D      (Čítanie)                
S     (Čítanie)           
 V                                        
                                   
  K                                        
V   (Čítanie)                         

 R    R                 
   R                                      
Č       (Čítanie)   

                                               

VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA         

                              
                                            
T  (Čítanie)                                      

 K                                       
    M   K              
D    M  (Čítanie)        

                                               

M                                            
N                          
C                                            
R                                  

Obsah
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   H     T  

       
    Č    

    
V          

 A        
     

       
          

           
       
         

           
      
 T     M    

 K   D         
  T   T      A

  H  H   M  
 R  R  L  K

N        
        
    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!

szlov_5_2009_7uny.indd   8 8/10/09   11:05:14 AM



9

Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?

szlov_5_2009_7uny.indd   21 8/10/09   11:06:43 AM



22

D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           

         
     O      

 
T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?

szlov_5_2009_7uny.indd   32 8/10/09   11:07:41 AM



33K    

  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?

szlov_5_2009_7uny.indd   55 8/10/09   11:10:22 AM



56 S  V

N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis

Sevilla
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Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e

szlov_5_2009_7uny.indd   59 8/10/09   11:10:42 AM



60 S  V

Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?
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M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74

szlov_5_2009_7uny.indd   74 8/10/09   11:12:42 AM



S  75

    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T
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  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A

szlov_5_2009_7uny.indd   88 8/10/09   11:15:05 AM



S  89

A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m

ore

Aralské jazero

Atény
Pergamon

Stredozemné more Eufrat

Tigris

Babylon
Súzy

Persepolis

P E R Z I A
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
        

        
     V    
        
      A  T    

       
K    A   S     

    H   M    A
 V        

T             
 

          
   

       H  A  H   A  A

  Č    O   D
   O       K     

  K   
   H         

     
   K         

 
           

         
      

  A  V    

   K        
    H     

    A   S     
  

  S       O  
H  K  A  

  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)

szlov_5_2009_7uny.indd   104 8/10/09   11:17:11 AM



105S  R

Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?
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Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
      

szlov_5_2009_7uny.indd   116 8/10/09   11:18:45 AM



117S  R

Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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@

V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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  V  V  H       
              

tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?
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T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
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Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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 V

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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@

Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie
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 Č      A  C  N  H  
K  V  R  A

 V    R
 Č      
 A       
     
 K      
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Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?

szlov_5_2009_7uny.indd   150 8/10/09   11:23:56 AM



151  

Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).
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Gyulafehérvár (Alba Iulia)
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P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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158   

Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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160 M  

ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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161M  

     
povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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164 R    

A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            

  S  A                                      
N    (Čítanie)                  

 S                                  
   M                                    
                                   
  A                             
O   (Čítanie)                          

  V       
                                            

R         
(Čítanie)                                             

 R  A  V                             
                                                

V. STAROVEKÝ RÍM                                    

                                    
  R                                          

 R   E   (Čítanie)                      
  H                             
T   (Čítanie)                           

 A                                 
  C                                            
L  (Čítanie)                                      

  R                                           
D      (Čítanie)                
S     (Čítanie)           
 V                                        
                                   
  K                                        
V   (Čítanie)                         

 R    R                 
   R                                      
Č       (Čítanie)   

                                               

VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA         

                              
                                            
T  (Čítanie)                                      

 K                                       
    M   K              
D    M  (Čítanie)        

                                               

M                                            
N                          
C                                            
R                                  

Obsah
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   H     T  

       
    Č    

    
V          

 A        
     

       
          

           
       
         

           
      
 T     M    

 K   D         
  T   T      A

  H  H   M  
 R  R  L  K

N        
        
    K    

       
    T     

          
 T  „doplňujúce poznatky“   

  
D        

V   adresy na internete @,   
  

V          
        

 A           
       

    Aj ty to vieš urobiť!.
V      R  T  
         

  Malom lexikóne      

         
M       V   

 V   M      
 Č        

M   M       
     

V          
    D     

kurzívou    čiže takto. A 
   takýmito písmenami. T   

         
        

        
      

       
Zoznam mien a pojmov,       
V         

     
        

        
       
V historickom atlase  N  T

       
   T      

 O         
    ¸

V   Úlohy, hádanky z dejepisu (Fela-
datok, rejtvények történelemből)   

        
   

V  Az ókor izgalmas világa   
        

     O  
         

  &
    V     

    
autor

Milé deti!
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Zvykli sme si, že sa veci okolo nás menia a vyvíjajú rýchlo. Spomeňte si, ako sa stane nový nástroj (auto, telefón alebo 
fotoaparát) až smiešne staromódnym v priebehu niekoľkých rokov. Nebolo to však vždy tak! Na počiatku dejín ľudstva, 
v praveku, prešli aj desiatky či stovky tisícročí tak, že sa takmer nič nezmenilo. Je teda aj preto veľmi záhadné, že ľudia už aj 
vtedy vytvárali obdivuhodné výtvory – napríklad stavby z mohutných kamenných balvanov. 
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I. kapitolaŽivot v praveku

Jedným z takýchto výtvorov je Stonehenge (stonhendž), ktorý sa nachádza v južnej časti 
Anglicka a bol postavený asi pred 4000 rokmi. O tom, na čo sa stavba používala, vedci ešte stále 
vedú spory. Umiestnenie obrovských kameňov (váha niektorých je dvadsať- až dvadsaťpäťkrát taká 
veľká ako váha priemerného osobného auta) je spojené s rôznymi pozíciami R Slnka počas roka. 
Je pravdepodobné, že úchvatná stavba pomáhala pri astronomických R pozorovaniach, ale mohla 
slúžiť aj náboženským R účelom. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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H  

Kedy sa na našej Zemi objavil človek?
Vznik Slnka a Zeme: V        

        R       
  T    S     
    S        

   T       S  
          

          
         Č  

         R  N  
A           

Vznik života na Zemi:         
   H        H

         
     A      

   sa táto pevnina začala rozpadávať. Jej kusy  
      pomaly vzďaľovať. V

         
 V         

N        
    dinosaury. 

T       
 N        

       
A     
V        

     D   
       

    

Vznik človeka:      
      A   

      
   R   

O       
 A      

       
   

N      
      

      V  
   H    
 

Zisti, z koľkých planét pozostáva naša 
slnečná sústava! Vymenuj planéty!

V zemepisnom atlase (atlase vecného 
učiva) nájdi také pobrežia, ktoré teraz 
patria k rôznym kontinentom, ale na-
vzájom dobre priliehajú! Z toho môžeme 
usúdiť, že v minulosti tvorili súvislú 
pevninu.
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Č   
   

1. Počiatky dejín

Medzi zvieratami sa nájdu múdrejšie a menej múdre. Sú také, ktoré 
sa viac podobajú na človeka – také sú napríklad ľudoopy – a sú 

také, ktoré menej (alebo vôbec nie). Čo môže byť príčinou?

Praveký človek

D       V     
          

  Človek však nepochádza z opice, máme len spo-
ločných predkov. 

         ruky 
sa tak stali čoraz šikovnejšími. V     

          
N         

    M      
           

    V  sa rozmery mozgovej časti 
lebky zväčšili. T        

    naši predkovia sa stali čoraz rozumnejší-
mi.

D      Povedz, ktorými vonkajšími 
znakmi sa odlišujú dnešné druhy (rasy) ľudí. Zisti, na ktorých kontinentoch žijú!

T        
  A    

 
Povedz, v čom sa človek zručný podobá 

opiciam a v čom dnešnému človeku!

D  H   
   

Č   
   

Č   
   

R  Dokáž na základe 
kresby, že z dnešných ľudoopov sa nemôže 
vyvinúť človek!

V  
Na základe obrázkov opíš hlavné zmeny! 

Ktorá lebka sa podobá najviac na „človeka 
zručného“, zobrazeného na maľbe nižšie?
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  Najzaujímavejším náleziskom z obdo-
bia počiatkov ľudských dejín je Olduvajská 
roklina v africkej Tanzánii. 
Tieto archeologické nálezy sa dostali na 
povrch veľmi zaujímavým spôsobom. 
V minulosti došlo na území k zemetrase-
niu, preto sa niektoré oblasti posunuli hlb-
šie. Istá rieka začala tiecť opačným sme-
rom a za niekoľko storočí vyryla do zeme 
hlbokú priepasť. V tejto priepasti našli ar-
cheológovia kosti predčloveka, ktoré boli 
staré 3 milióny rokov! Vedľa kostí našli štie-
pané nástroje, vyhotovené z kamienkov.
Jedným z najzaujímavejších afrických ná-
lezov je kostra, ktorá sa zachovala takmer 
celá. Archeológovia ju nazvali Lucie (lüsi). 
Lucie bola 110 cm vysoká a zomrela vo ve-
ku 18-20 rokov.
¸  Nájdi na mape Tanzániu! Ak by si na-
stúpil v Maďarsku do lietadla, akým sme-
rom by si sa mal vybrať, aby si sa dostal do 
Tanzánie?

  V auguste r. 2005 našli v Gruzínsku 
(Kaukaz) lebečnú kosť pračloveka, starú 
milión osemstotisíc rokov. Tento nález do-
kazuje, že ľudia v praveku začali putovať 
z Afriky aspoň o 500 tisíc rokov skôr, než 
sme si doteraz mysleli.

O     V  
M    S ¸ Nájdi v his-
torickom atlase obec Vértesszőlős (1/b)

Náleziská

A         
    Najstaršie nálezy našli v Afrike.

N           
 Odtiaľ potom putoval na iné miesta Zeme. O A    

     
V M     

     N  
   V    Vértes-

szőlős   S    
   O      

 časť lebky   R   starú 
pol milióna rokov! K      
S     

 S

T    L  
   

   
  

T     L  
 

O   V                 
     ¸Nájdi v historickom atlase Olduvajskú roklinu! (1/a) Prečítaj z mapy, kedy asi a ktorým 

smerom putoval človek v praveku!
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Otázky na zhrnutiePočiatky dejín

Praveké nástroje, náradie

Praveký človek vždy používal nástroje. S     
            
        H    

           

Čo myslíš, prečo hľadal ostré kamene?

N       K    
    T    

&Povedz, ako sa robili  kamenné nástroje! (Čítanka, str. 10)

O         
         kopiju a 

oštep. K         
  K        
  kamenná sekera. N     

   luk a šíp.
A       pravekého človeka, zhoto-

voval čoraz vyspelejšie nástroje a náradie.

Medziľudské vzťahy – praveká spoločnosť

Už aj praveký človek žil v skupinách a svoju činnosť si vopred 
naplánoval. N        

Čo ho k tomu donútilo? (Mysli na telesné danosti človeka!)

Život v skupine postupne viedol k vytvoreniu reči.  
        
      

Porovnaj „reč“ ľudí a vyspelejších zvierat!

Naplánovaná, rozumná práca, myslenie a reč sa vytvárali sú-
časne a navzájom sa ovplyvňovali.

Odôvodni, prečo nemohlo vzniknúť jedno skôr ako druhé!

 Všimni si na nich stopy po štie-
paní!

  Zvláštnym druhom sečných a bod-
ných zbraní sú harpúny. Hroty vyrezané 
z kosti alebo z parožia boli špicaté a ostré. 
Nebezpečné však boli aj preto, lebo vyre-
zali do nich „zuby“, ktoré sa zakvačili do 
kože zvieraťa, čím mu bránili v úteku.

Harpúny používali najmä rybári. Čo 
myslíš, prečo?

H    

1.  Čo všetko prezradia archeológovi 
kosti (kostra, lebka) pravekého člo-
veka?

2.  Ako sa vyvíjali nástroje pravekého 
človeka?

3.  Prečo je šíp vyspelejší ako pästný 
klin?

V   
V         

    
V          
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L        A     Aké podobnosti vidíš 
medzi obrazmi?

M     A Všimni si ich držanie 
tela! Akú zbraň používajú?

Posledný divoch menom Ishi
Dodnes žijú, i keď v stále menšom počte, také národy, ktoré takisto 

ako pračlovek, lovia zver, ryby a zbierajú plodiny. Pre vedcov je obzvlášť 
zaujímavé pozorovať ich spôsob života. 

Spisovateľka Theodora Kroeber dlho pozorovala každodenný život 
dnešných lovcov, ktorí žijú na úrovni praveku a o svojich skúsenostiach 
napísala zaujímavú knižku. Jej názov je Posledný divoch Ishi. Pozrime sa, 
ako sa pripravoval Ishi na lov: “Keď sa z tábora alebo dediny vybral na lov, 
obliekol si iba bedrovú zásterku z jelenej kože. Na chrbte mal luk a puz-
dro plné šípov. Ishi bol čertovsky šikovný lovec. Nehlučne kráčal v kroví, 
kým sa nedostal na sľubne vyzerajúcu čistinku. Tam zastal, zobral do rúk 
luk a vyskúšal jeho pružnosť, aby už mohol kedykoľvek vystreliť. Pod pra-
vú pazuchu si strčil niekoľko šípov, ktoré ho pri streľbe nerušili, ale boli 
stále poruke. Keď zazrel, počul alebo zavetril zver, skryl sa za skalu alebo 
krík. Čakal, ak bolo treba, aj niekoľko hodín.

Inokedy si na čelo pripevnil hlavu srnca, väčšinou aj s parohami. Pre-
chádzal sa hore-dole, pričom hlavu s parohami vytŕčal ponad kríky, ako-
by sa srna pásla. Srnčia hlava prilákala k nemu na niekoľko krokov aj vy-
vinuté srny a srnce.“

Aj ty to vieš urobiť!
   N     N    

         R  
T      N    

         V   
   T    D       
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2.  Ako žil praveký človek?
Život pravekého človeka bol oveľa neistejší ako život dnešných ľudí,  

žijúcich  vo vyspelejších krajinách. 
Pravekého človeka trápili otázky, či bude mať dostatok potravín, 

ako si ich zabezpečiť. 
Aj o tom bude reč v nasledujúcej lekcii.

Zber a lov

      T    
tlupami. Č      rozdelili prácu. Muži sa za-
oberali najmä lovom, ženy zbierali      

 Nazbieranú potravu a korisť lovcov    
             

  rozdelili   T     
 

Čo si myslíš, čím sa zaoberali deti?

  Obdobie večnej zimy: Od objavenia sa 
človeka bola na Zemi ľadová doba šty-
rikrát. Vtedy sa ľad z polárneho pásma po-
stupne rozšíril a pokryl obrovské, predtým 
zelenajúce sa územia. Rozmnožili sa veľ-
ké zvieratá, napríklad mamuty R. Ľudia 
zvieratám vykopali pasce, potom chytenú 
zver kopijami ubodali alebo ukameňovali 
na smrť.

N       
    

¸ Pomocou zemepisnej mapy zisti, územie 
ktorých dnešných veľkomiest bolo pokryté 
ľadom!

V zime sa dalo žiť len z lovu a rybolovu. 
Prečo? Prečo dnes nemusíme v zime loviť 
zver a ryby?

& Na základe kresby v čítanke poroz-
právaj, ako ľudia používali harpúnu! (12. 
strana čítanky) Aké majú zamestnanie 
ľudia, ktorí dnes používajú harpúnu? 
Informuj sa! Prečo ich prácu obmedzujú 
medzinárodné zmluvy?

L     Na základe kresby porozprávaj, čo sa udialo pred touto scénou! Čo sa deje v momente, zobrazenom na 
obrázku a čo sa asi stane potom?
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Otázky na zhrnutieAko žil praveký človek?

  Pozrime sa, ako zakladal oheň Ishi, 
„posledný divoch“: „Svojou rukou vyvinul 
tlak smerom nadol, pričom otáčanú pali-
cu zatlačil do diery. Z bokov diery sa odlu-
povali drobné čiastky dreva, ktoré sa pre-
menili v jemný prach, ktorý pomaly nado-
búdal hnedú farbu a trošku sa z neho aj 
dymilo. Neskôr to bolo čoraz tmavšie a už 
z neho išiel skutočný dym. Vtedy Ishi začal 
krútiť treciu palicu ešte rýchlejšie, tesne 
pred cieľom ju otáčal takmer šialene, až sa 
v drobných pilinách a prachu objavila pr-
vá iskrička. Odtiaľ sa rozšírila na horľavú 
hmotu, ktorú si nakopil na zemi. Akoná-
hle sa to zapálilo, Ishi hodil na ohník troš-
ku trávy, potom triesočky dreva; opatrne 
dúchal na plamienok a už aj horel oheň.“

Kde bývali?

           
       pitná voda  

  A          
 v jaskyni. T          

    v stanoch,      
            

            
        

Oheň: priateľ alebo nepriateľ?

K           
         

      D       
  O          

Stredobodom života tlupy sa stalo jednoduché ohnisko, vyhĺ-
bené do zeme,    

        
          

   
Snáď najväčším objavom praveku bolo, keď ľudia zistili, že aj 

sami dokážu založiť oheň. K        
        R  

       
K      

Povedz, ako podľa teba fungoval ohnivý 
vrták!

  
S    

  
  →    

  
  

1. Na čo mohol použiť praveký človek kožu, mäso a kosti ulovených 
zvierat?

2. Čo myslíš, akú prácu vykonávali muži, ženy a deti?

3. Na čo všetko mohli používať oheň?

4. Pomocou obrázku v  učebnici porozprávaj, ako ulovili medveďa! 
(Predstav si, že si bol pri tom.)

  Porozprávaj, aké činnosti vykonávajú ľudia na obrázku! 
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3.  Umenie alebo čary?
Archeológovia (alebo vďaka náhode aj iní) často nájdu také prave-

ké veci, ktoré síce vyrobil pračlovek, ale nie sú „užitočné“. Nie sú to 
ani nástroje, ani zbrane, ale väčšie či menšie sošky, reliéfy R, kresby 

alebo maľby.

Praveké sochy, kresby, maľby

      
        

   Č    
 sošky ľudí či zvierat,    S    
   figúrky žien. I       

       
    O     

       
 E     jaskynné 

maľby. N       
     

N      
   N      R

 V        
Podľa pravekého človeka bolo pre ženy  najdôležitejšie 

zdravie a plodnosť R. Ako to dokazuje táto soška ženy?

V akej polohe je zobra-
zený bizón? Prečo maľ-
ba natoľko pripomína 
živé zviera? Povedz, ako 
sa mohol zrodiť odtla-
čok ruky!

  Pri objavení malieb mnohokrát po-
mohla náhoda. Jaskyňu vo francúzskom 
Lascaux (laskó) objavili štyria chlapci, kto-
rí boli práve na prechádzke so psom. Kde 
pes objavil líščiu noru R, chlapci začali ko-
pať a naraz uzreli vchod do jaskyne...
 Maľby v španielskej jaskyni Altamira 
objavili tak, že archeológa, ktorý sa vybral 
do jaskyne na výskum, odprevadila jeho 
päťročná dcéra. Dievčatko sa obzeralo 
v jaskyni, naraz sa pozrelo na strop a pre-
kvapene vykríklo:
 - Otecko, pozri, býk!
 Pri svetle sviečok sa im objavil úžasný 
pohľad. Skalné steny jaskyne boli plné ob-
rovských malieb býkov, bizónov R, divých 
koní a kôz. Boli tam aj maľby takých zvie-
rat, ktoré v Španielsku už dávno vyhynuli.

  Jaskynné maľby zobrazujú takmer vý-
lučne zvieratá, väčšinou kone a bizóny. 
Takmer vždy ich vidíme z boku, niekedy 
ich je aj dvadsať - tridsať vedľa seba. Nie-
kedy ich zobrazili s hrotmi šípov alebo ko-
pijami v tele. V jaskyni Lascaux sú na ste-
nách obrazy býkov dlhé až päť metrov a 
vysoké dva metre. Sú také pekné, že by sa 
za ne nemusel hanbiť ani súčasný maliar!
 Ako sa robili jaskynné maľby? Väčšinou 
minerálmi R červenohnedej a okrovej R
farby, ktoré získali zo zeme. Na tmavšie 
odtiene použili uhlie. 

¸ Nájdi v historickom atlase jaskyne 
v  Lascaux a Altamira!

K     A        
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Otázky na zhrnutieUmenie alebo čary?

Prečo boli vytvorené tieto sošky, 
kresby a maľby?

1. Lebo sú pekné.         
       

2. Je však na tom niečo čudné! N     
       

         
           
 
M      vykonávali     

čary,  obrad R  T         
    T   nazývame   má-

giou.

Pohreby

Pochovávanie mŕtvych sa stalo zvykom až na konci praveku.
M        

  T      N  pochova-
li  s mŕtvym aj jeho úžitkové predmety.   

         
T            

 N          
           

     

1. Čo zobrazujú praveké sochy a  maľby?
2.  Dokáž, že jaskynnými maľbami si praveký človek nezdobil len svoje 

obydlie!
3. Prečo považovali čary za dôležité?
4. Vedel by si povedať takú poveru R, ktorá žije dodnes?

      
   

    
V       →  

   
Povedz, aké nástroje používal pri  maľbe 

praveký „umelec“!

  Pravekí ľudia sa báli návratu mŕtvych. 
Preto sa usilovali o to, aby sa mŕtvy cítil 
v podsvetí dobre. Preto do hrobu vedľa 
tela uložili aj šaty a šperky. Na mnohých 
miestach dbali aj o to, aby meno zosnu-
lého nevyslovili nahlas, lebo si mysleli, že 
tým môžu vyvolať   jeho ducha. 
 Podľa ich viery duša nie je nerozluč-
ne pripútaná k telu. O tom svedčia aj sny 
človeka. Počas sna ľudská duša ujde a 
osamostatní sa. A vo chvíli smrti opustí 
duša telo na večnosť. 

  V istej jaskyni vo Francúzsku sa za-
chovali hlinené sochy bizónov. Oko-
lo nich vidno stopy nôh, ktoré sú dôka-
zom toho, že v praveku ľudia okolo sôch 
tancovali. V jaskyni teda prebiehali obra-
dy. Tieto zrejme sprevádzala hudba a ta-
nec. Obe patrili k pravekému umeniu. 
V jednej jaskyni v Maďarsku (Istállóskő) 
našli píšťalu s tromi dierami. Bola vyrobe-
ná zo stehennej kosti medveďa. V ďalšej 
jaskyni vo Francúzsku zase našli osem fu-
jár zo zvieracích kostí.
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Čarodejníctvo dnes
Ani by si sa nenazdal, koľkí sa aj dnes pokúšajú dosiahnuť splnenie 

svojich snov rôznymi kúzlami. Tieto obrady hovoria o starodávnych ča-
soch.

Istý národ napríklad, ktorý dodnes žije z lovu a rybolovu, za úlovok 
ďakuje takýmto spôsobom: „Keď sa im podarí uloviť diviaka, urobia veľkú 
hostinu. Ale nezabúdajú ani na „vlastníka diviaka“, „na pána, ktorého ne-
vidia“, ktorý im „potraviny daruje“. Preto vykroja kúsok zo srdca, pečene a 
kože diviaka. Potom neďaleko miesta hostiny zapichnú do zeme palicu, 
na ktorú napichnú surové obetné R mäso. Obrad začínajú touto mod-
litbou: „toto tu necháme, aby si nám dal potravu“.

• Kto asi je ten „pán“, ktorého nevidia?

• Prečo sa treba poďakovať za úlovok?

Aj dnes sa stáva, že v záujme porazenia svojho nepriateľa siahneme po 
„kúzle“. Sú poverčiví ľudia, ktorí prepichnú fotku svojho protivníka. Veria, 
že ak mu na fotografii vypichnú oko, onedlho sa aj v skutočnosti zraní na
tom istom mieste. Mnohí z domorodcov R Malajského polostrova do-
dnes veria, že ak niekto zdvihne dýku v smere chalupy svojho nepriate-
ľa, tak obyvateľ tej chalupy čoskoro zomrie. Najzaujímavejšie na tejto veci 
je, že obeť naozaj často ochorie, prípadne aj zomrie, lebo aj sám rovnako 
verí v takéto kúzla ako ten, ktorý mu učaroval.  
  Známa maďarská etnografka Tekla Dömötörová opisuje mnohé ľudové 
zvyky spojené s čarodejníctvom vo svojej knihe Poverový svet maďarské-
ho ľudu: „Na pomerne veľkom území Maďarska sa dodnes môžeme do-
zvedieť, ak sa na to spýtame, že v sviatočné dni (najmä na Vianoce, na 
Nový rok, inde zase počas Veľkého týždňa alebo na Veľkú noc) učaru-
jú ovocné stromy: jemne do nich udierajú palicou, potrasú ich, vianoč-
né omrvinky vysypú k ich kmeňom, previažu ich slamou z vianočného 
stola, atď. Zároveň sa môžu s ovocným stromom aj porozprávať, keď nie-
ktorá osoba vyzve strom, aby bol plodnejší, kým niekto druhý odpovie 
v mene stromu a dá sľub.“

(Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága)

• Vieš, čo je Veľký týždeň? Ak v tom nemáš celkom jasno, opýtaj sa na to, 
alebo si to zisti v knižnici.

• Hľadaj podobnosti medzi pravekým 
čarodejníctvom a ľudovými zvykmi, 
o ktorých hovorila predchádzajúca 
ukážka!

L      
Porozprávaj, aké povery sa viažu k týmto 

predmetom!

V  Zisti, akú „čarovnú 
moc“ pripisovali veľkonočnej polievačke!
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  Všimni si, kde prerezali 
steblá obilia! Aký veľký je klas obilia v porov-
naní s  dnešnými klasmi?

S     
    

Porozprávaj, na čo používali jednotlivé 
nástroje! Porovnaj drevený pluh nakreslený 
podľa archeologických nálezov s dreveným 
pluhom na fotografii zo súčasnosti!

  Spočiatku prežúvali zelené alebo zre-
lé semená divých obilnín. Ak sa zrnká ná-
hodou dostali do vody, napučali a vyklíčili. 
Bola z nich ešte lepšia potrava. 
 Neskôr zrnká začali  drviť: obilie vy-
sypali na veľký plochý kameň a drvili ho 
druhým ťažkým kameňom, až kým nezís-
kali dostatočne jemnú múku. Z nej urobi-
li cesto, ktoré upiekli na žeravom kameni, 
neskôr v peci R, postavenej z hliny.
 Tieto chleby sa však nepodobali na 
náš dnešný chlieb. Boli to skôr ploché, 
husté, nekvasené posúchy.

Dokáž na príkladoch, že počasie aj dnes 
ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu! Ak 
môžeš, pozbieraj o tom správy!

4.  Počiatky výroby potravín
Výroba potravín, teda vývoj orby i sejby a chovu zvierat 

(spoločným názvom pre tieto činnosti je poľnohospodárstvo)
je pravdepodobne najväčším objavom v histórii.

Orba R, sejba R: obrábanie pôdy

      náhodnými pozorovaniami.
R          A   

         
  prvé roľnícke nástroje. N     

 palicami,     motyky a rýle.
 drevené pluhy R      

N         
  O   kosák      

         
Ako sa rozšírilo pestovanie obilia, najdôležitejšou potravou 

ľudí sa stal chlieb.

Chov zvierat

C       oteplenia po ľadovej dobe. 
            

S         
Ovce a kozy sa udomácnili     

           
 

Človek          Vyberal 
najlepšie sa vyvíjajúcich jedincov s najvhodnejšími vlastnosťa-
mi a odchoval ich potomkov. T         

         
 T     T     

S       Nájdi takú dnešnú krajinu, kde pôdu 
obrábajú takými prvotnými nástrojmi! Spýtaj sa na to rodičov a známych!
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Otázky na zhrnutiePočiatky výroby potravín

    R       
      

& Ako sa zmenilo telo zvierat počas udomácňovania? Odpovedz na 
otázku, potom si prečítaj o tom článok v čítanke (14. strana).

Vysvetli, prečo zakrpateli krídla zdomácnených vtákov? Prečo zosilneli 
ich nohy?

Brúsené/hladené kamenné nástroje

     kamenné nástroje    
brúsením. N           

           
     T      ka-

menné sekery,        
 A      

K   rozšírilo obrábanie pôdy a chov zvierat,   
     Usadili sa. N     
         

    

   K         
      
Prečo sa podľa teba hovorí, že pes je priateľom človeka?

  Bolo veľkým vynálezom, keď človek 
zistil, ako sa dá prevŕtať kameň! Na ten-
to účel použil nástroj podobný luku. Te-
tivu luku namotal na drevenú tyčku. Tyč-
ka mala na konci hrot z tvrdej kosti alebo 
kameňa. Na kameň, do ktorého chceli na-
vŕtať dierku, nasypali vlhký piesok, ktorý 
dieru nakoniec vyšúchal. Ako pohybovali 
drievkom luku, hrot tyčky sa rýchlo otáčal 
a zavŕtal sa do kameňa.

  Archeológovia sa nedávno pokúsili 
zhotoviť kamennú sekeru brúsením. Vy-
robenie jednej sekery im trvalo asi 10 -
20 hodín (záviselo to od tvrdosti kame-
ňa). Ale ich námaha sa vyplatila: dokázali, 
že kamenná sekera sa dá použiť aj dnes. 
Stredne hrubú jedľu vyrúbali za štvrť ho-
diny a hrubú za hodinu! Kamenné sekery 
sa zdali byť trvanlivé. Po brúsení a hlade-
ní ich bolo možné viackrát použiť.

     
Povedz, prečo je sekera s osadenou rúčkou 

lepšia než tá, ktorá bola k  rúčke priviazaná 
lanom!

1.  Prečo je obrábanie pôdy lepšie ako 
zbieranie plodov?

2. Ktoré boli prvé roľnícke nástroje?
3.  Ktoré boli prvé zdomácnené 

zvieratá?
4. Čo je šľachtenie?

O  
→  
→    

 
     →  

    →  
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V           
 

  Na základe kresby porozprávaj, ako na 
nich pracovali!

5.  Vznik remesiel
Človek, ktorý vyrábal potraviny, potreboval k svojej práci 

mnohoraké nástroje a náradie. Už si nevystačil s kamennou 
sekerou či lukom a šípom ako jeho predchodca, ktorý len pozbieral, 

čo mu príroda poskytovala. Zrodili sa prvé remeslá.

Hrnčiarstvo

        nádoby na 
uskladnenie plodín. V      hrnčiar-
stvo je jedným z najstarších remesiel. A     

            
    T       

     V      
       

V      vypálili   
T  sa hlina stala  keramikou, ktorá 

bola odolná vode.

Pradenie a tkanie

V         N  
         

         R   prade-
nie: zo stebiel ľanu a konopy     

N  vlákno zhotovili aj zo srsti zvierat. O    
        

   tkanie. N      
 N          

       D   
        T   plátno 

a súkno R  T          
      

  Človek na konci praveku najskôr len 
miesil hlinu, aby mala formu nádoby. Po-
tom vypracoval vyspelejšie postupy: ru-
kou ušúľal dlhšie hlinené šúľance (ako keď 
sa dnes deti hrajú s plastelínou), ktoré po-
skladal na seba v tvare kruhu ako závity a 
kameňom ich vyrovnal a zahladil. Nádo-
ba bola hotová. 
 Ešte väčším vynálezom bol hrnčiar-
sky kruh, ktorý sa dodnes používa. Hrn-
čiar poháňa nohou kruh, ktorý krúti men-
ší kruh pri hrnčiarových rukách. Na ten-
to kruh položí mäkkú hlinu a za rýchleho 
otáčania z nej prstami tvaruje nádobu.

  Pálené hlinené nádoby mali jediný 
nedostatok: nerozpadli sa síce pod vply-
vom tekutín, ale tie presakovali cez nádo-
by. Preto v nich mohli skladovať len zrno 
a ovocie. Túto chybu odstránili tak, že ná-
dobu pred vypálením natreli glazúrou R, 
ktorá na nádoby prihorela. Tie sa takto 
stali nepriepustnými. Glazúra navyše vy-
tvorila lesklý farebný povrch, vhodný aj 
na zdobenie nádob. 

Zisti, na čo všetko dodnes používame 
pálenú hlinu (keramiku)!
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Otázky na zhrnutieVznik remesiel

S      Dali sa lepšie naostriť, než nástroje 
vyrobené z kameňa. Prečo asi?

M      Prečo je na takéto účely vhodnejší 
bronz než meď?

O     

Tavenie kovov

        R  
           

         
Človek začal vyrábať formy,     

    Do týchto foriem odlieval kov, ktorý sa roz-
tavil v taviacich peciach. A      

        
    

Prvými známymi kovmi boli  zlato a meď. T  
            

              
      

Bronz je tvrdý, trvanlivý a pružný kov. V  
          
    
Odlievanie bronzu si už vyžadovalo také vedo-

mosti a skúsenosti,       A  
       

  T         
          
  A         

    T  vzniklo kováčske re-
meslo.

  Bronz je zliatina R. Vyrába sa zlieva-
ním roztavenej medi a cínu. 
Najšikovnejším postupom na odlievanie 
kovov bolo odlievanie na stratený vosk. 
Vosk (väčšinou včelí vosk R) upravili na-
príklad do tvaru hrotu kopije, ten potom 
oblepili hlinou. Celú formu vložili do ohňa 
a vypálili. Z hliny vznikla tvrdá keramika a 
vosk sa roztopil a vytiekol. Na jeho miesto 
do dutiny naliali roztavený kov. Keď vy-
chladol a spevnel, keramickú formu rozbi-
li. Potom už stačilo hrot kopije naostriť tvr-
dým kameňom!

Uveď príklad na taký nástroj alebo 
predmet zo súčasnosti, ktorý sa vyrába 
z kameňa, kosti alebo dreva!

M Na čo boli potrebné?

1.  Prečo potreboval človek, ktorý už nielen 
zbieral a lovil, ale aj vyrábal, viacej 
nádob?

2.  Na čo všetko sa dá použiť keramická 
nádoba?

3. Prečo sa rozšírilo pradenie a tkanie?
4.  Prečo si nemohol každý človek pre seba 

vyrobiť kovový kosák?
5. Vymenuj prvé remeslá!

  →  →  
    →   

T   →  
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Smrť „ľadového človeka“
V lete roku 1990 istý nemecký manželský pár počas pešej túry v za-

snežených končiaroch Álp objavil mŕtvolu. Oznámili to talianskej a ra-
kúskej polícii a zavolali horskú záchrannú službu. Bolo zlé počasie a veľ-
ká zima, preto trvalo niekoľko dní, kým mŕtvolu vyslobodili zo zajatia ľa-
du. Potom ju previezli na jednu rakúsku univerzitu. Vedci po krátkom ča-
se zistili, že mŕtvola je veľmi stará: pochádza z doby bronzovej. Má oko-
lo 4500 rokov, čiže on je prvým človekom, ktorého máme možnosť spo-
znať v úplnom oblečení a výzbroji!

Nálezisko leží v Alpách, v tzv. údolí Ötz, preto asi 35 – 40 ročného mu-
ža pomenovali Ötzim. Ötzi nosil koženú bedrovú zásterku, ktorú si opá-
sal koženým opaskom. K tomuto opasku pripevnil kožušinové pančuchy, 
ktoré chránili jeho nohy. Nosil zvrchník, podobný kabátu. Ušil si ho tiež 
z kožušiny. Na tento „kabát“ si obliekol dlhý plášť upletený z trávy. Tento 
mu slúžil aj ako ležisko či prikrývka. 

V jeho výstroji našli kožené puzdro, v ktorom bolo 14 šípov. Spomedzi 
nich však boli okrídlené a zahrotené len 2. Medzi jeho ručné zbrane pat-
rila medená sekera, pripevnená remienkami na rúčku vystrúhanú z dre-
va. Rúčku svojho noža so štiepaným ostrím si vystrúhal zo smreka a ovia-
zal ho špagátom. Dve malé nádoby z brezovej kôry viseli zrejme na jeho 
opasku. V jednej našli výskumníci kúsky dreveného uhlia, zabalené do ja-
vorového listu. Je pravdepodobné, že Ötzi v nádobe nosil so sebou žera-
vé uhlie, aby hocikedy mohol založiť oheň. 

Predtým sa vedci nazdávali, že Ötzi zomrel preto, že v jednu studenú 
septembrovú noc si ľahol a zamrzol. (Na september usudzujú z toho, že 
našli u neho trnky.) Avšak novšie výskumy DNA R našli aj stopy cudzej 
krvi na jeho šatách a zbraniach. Podľa toho máme pred sebou vraždu 
spred 7000 rokov. V tejto veci už vinníkov nikdy neodsúdia.

(Podľa čísla 3/1997 časopisu História a www.mult-kor.hu)

  Čo všetko slúžilo vedcom na to, aby mohli opísať spôsob života Ötziho 
a určiť čas jeho smrti?

  Prečo Ötzi niesol so sebou tlejúce drevené uhlie a nie nástroje, ktorými 
by mohol založiť oheň?

Aj ty to vieš urobiť!

A          
  N       

         M    
       A  
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6.  Prvé roľnícke spoločenstvá
Postupný prechod k obrábaniu pôdy (roľníctvo) a chovu zvierat 
nezmenil len stravovanie človeka, ale aj celý jeho spôsob života. 

Vznikli prvé dediny, neskôr aj mestá.

Prvé dediny a mestá

K      najdôležitejšou potravou  
 obilie. O        
  O     takých oblastiach, kde bolo 

dostatok vody    N    vznikli 
prvé usadlé roľnícke spoločenstvá.

Ľudia, ktorí sa zaoberali roľníctvom a chovom zvierat 
     A   

         
Postavili si domy z trvácnych látok. V    
          K   

         
   Vytvorili sa prvé dediny,    

     

  Aké obilniny poznáš? Na čo dnes, okrem pečenia chleba, používame 
obilniny?

  Akú súvislosť vidíš medzi prechodom k obrábaniu pôdy a chovu zvierat a 
vznikom prvých dedín?

V       
Aké náradie a nástroje ro-

zoznávaš v dome? Na čo ich používali?

  Pri stavbe domu sa ľudia museli pri-
spôsobiť okolitej prírode. Na brehoch ja-
zier napríklad vbíjali do močiara stĺpy (ko-
ly) a na tie potom postavili domy z dreve-
ných trámov R. Domy v osade stáli blízko 
seba. Dediny na koloch často zaplavila vo-
da jazera, ktorá však zároveň uchránila dre-
vo pred skazením. Archeológovia miesta-
mi našli vo vode jazera celý les takýchto ko-
lov!

T       
       

     

S   Z akých materiálov stavali dom? Aké činnosti vidíš na obrázku?
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D    I V čom sa podobá na starodávny Çatal Hüyük?

  Najstaršie a najzaujímavejšie zrúcaniny 
miest z konca praveku: Jericho a Çatal Hü-
yük (čatal hüjük). Výstavba Jericha sa začala 
asi pred desaťtisíc rokmi. Domy boli okrúh-
le, postavili ich z nepálených tehál. Mesto 
bolo chránené hradbami a dodnes sú 
miesta, kde výška mestského múru dosa-
huje šesť metrov! Pri mestských hradbách 
sa našli veľké sklady. Tu kedysi skladovali 
obilie.
 Ešte zaujímavejšie sú zrúcaniny Çatal 
Hüyük. V tomto meste boli postavené rov-
naké domy z dreva a nepálených hlinených 
tehál. Jednotlivé domy boli asi také veľké, 
ako dnes jedna väčšia izba. Dom pozostá-
val z dvoch miestností: z obytnej izby a zo 
skladu. Domy boli postavené tesne vedľa 
seba, neboli medzi nimi ulice! Do bytov sa 
preto vchádzalo po rebríku cez otvory na 
streche. V izbách bol „zastavaný“ nábytok: 
k stene bola pripevnená lavica a na zemi 
bolo niekoľko vyvýšených stupienkov (pó-
dií), kde sedávali, spávali a pracovali. V čas-
ti, ktorú používali ako kuchyňu, stál rebrík a 
pec postavená z hliny.

¸ V historickom atlase nájdi Jericho (2/c). 
Na ktorom kontinente sa nachádza?
& Ktoré otázky sú spojené s vežou v Jeri-
chu, ktoré archeológovia dodnes nevedia 
zodpovedať? (Čítanka, 17. strana)

Pri odkrývaní mesta Çatal Hüyük našli 
archeológovia mnoho ľudských kostier so 
zlomenými rukami či nohami. Čo myslíš, 
prečo?

R               
        S     

               N    
     

Prvé mestá,        M  
    

Čo myslíš, prečo bolo treba vybudovať hradby okolo miest?

Závlahové poľnohospodárstvo

N         T
  postavili   hrádze a vykopali kanály.

T        K    
        K   

       V     
           V

     V      
      

Vďaka organizovanej ľudskej práci vytvorili záplavy vynika-
júce úrodné pôdy. N         

  V        Vzni-
kol nadbytok.

  Kanály a priehrady boli spočiatku po-
trebné preto, aby z močiarov popri rie-
kach  odviedli vodu a získali úrodnú pôdu. 
Na oráčinách potom bolo treba zavlažo-
vať, lebo na týchto územiach bolo málo 
zrážok.

Kanály, hrádze a stavidlá sa dodnes 
stavajú a používajú, a to takmer na ten 
istý účel ako pred tisíckami rokov. Zisti 
alebo sa opýtaj, na čo sa dnes ešte pou-
žívajú stavidlá! 
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     R   
 Na základe kresby porozprávaj, na čo používali jednotlivé zariade-

nia!

Otázky na zhrnutie Prvé roľnícke spoločenstvá

Je nadbytok zbytočný?

S    nadbytok umožnil, aby    
vznikli organizované spoločenstvá. A   

1. Zásobovali z neho vedúcich. O      
 

2. Z nadbytku zabezpečili potraviny pre vojakov. R   
      V    

      

Začiatky obchodu: výmena

A     časť nadbytku použili aj na výmenu. O
          O  

           
         

Tovar prepravovali najmä na lodiach. Obchod po suchej zemi 
(pevnine) sa rozprúdil po objavení kolesa. O    

        

Veci spoločenstva

       V  
        
  Najdôležitejšími verejnými vecami boli or-

ganizovanie spoločnej práce, jej kontrola a udržiavanie mieru. 
Prvé štáty vznikli na riešenie týchto vecí verejných.

V         

1. Ktoré sú nástroje a náradie závlahového poľnohospodárstva?
2. Prečo vzniká nadbytok, ako ho zužitkujú?
3. Prečo ľudia obchodovali?
4. Ktoré sú najdôležitejšie veci verejné?

  →  
 → 

    
 

Vedúci menších či väčších spoločenstiev 
dodnes vykonávajú rôzne úlohy. Vyme-
nujte niektorých vedúcich!

O   N     
       

  Vďaka kanálom sa životodarná voda 
dostala aj tam, kam by sa inak nebola do-
stala ani počas povodne. Na to boli čas-
to potrebné váhadlové zariadenia na pre-
čerpávanie vody a stavidlá. Stavidlá bo-
li drevené brány, ktoré sa dali zdvihnúť. 
V čase, keď sa rieka rozvodnila, brány sta-
vidiel zdvihli, aby voda počas vysokého 
stavu tiekla do kanála. Keď hladina rieky 
poklesla, stavidlá zatvorili. Takto zabráni-
li tomu, aby voda odtiekla z kanálov späť 
do koryta rieky.
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Národy, ktoré sa dodnes zaoberajú lovom, rybolovom 
a zbieraním plodov
Národopisci R počas svojich výskumných ciest ešte donedávna nachá-
dzali kmene, ktoré žili rovnakým spôsobom ako v dobe kamennej, naprí-
klad v Afrike, Južnej Amerike alebo na ostrovoch Tichého oceánu. Takýto 
kmeň našli ešte aj pred pätnástimi rokmi v hustom pralese Južnej Ameri-
ky! Zo zaujímavých opisov národopiscov môžeme spoznať spôsob živo-
ta, hmotnú a duchovnú kultúru R týchto národov.

Bádateľ H. A. Bernatzik vo svojej knihe – Medzi národmi Oceánie píše 
o kmeni na jednom z ostrovoch Tichého oceánu:

„Celé ich oblečenie tvorí bedrová zásterka z lyka R, ich šperky sú jed-
noduché kostené krúžky. Svoje rohože R šijú beztvarou kostenou ihlou, 
prírodné látky rozkrájajú malým kosteným nožom. Ich nástroje sú z kame-
ňa, používajú vrtáky, ktorých hrot je vyrobený z ostrých úlomkov kameňa 
a kamenné sekery, ostrené na jednoduchom brúsnom kameni. Oheň za-
kladajú tak, že trú drevo o drevo, kým nezačne tlieť. 

Uplynulo len niekoľko tisícročí odvtedy, keď ešte ľudia v Európe ži-
li takmer rovnako. Naši predkovia nepoznali možno jediný tunajší zvyk, 
smútočný odev tunajších vdov. Je to zvláštne oblečenie. Hlavu si tieto 
vdovy dajú oholiť,  svoje telo si hrubo natrú hlinou a lebku svojho mŕtve-
ho muža nosia neustále so sebou v sieťke.“D  I      

 Ako nasadil hlavu sekery na rúčku?

C        
       

        
    

Aj ty to vieš urobiť!

   
       

          
    A        

   R       D  
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Pravek Zhrnutie

S  

T          
           

           
        

            
O         

  
K           
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T           

         
Č            

          
           

 

   Č          D  
     

  V        
  A       
   K           

   
           

   A     
   A         

S     
   A         A  

    
         
   A         

   
        Č   
  K          

 K         
     

   V            
       

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

   Az őskori ember. 
(Človek praveku)  
L   „Emlékezzünk régiek-
ről…” („Pamätajme sa na dávnych…” 

 
C   C  A régészet regénye. (Ro-
mán archeológie)  
S   A kőbaltás ember. 
(Človek s kamennou sekerou)  
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II. kapitolaKde sa skrýva minulosť?

Kde sa skrýva minulosť? V historických prameňoch. Vo všetkých predmetoch, pomocou ktorých historici zistia, ako žili, 
čím sa zaoberali naši predkovia pred desaťročiami, storočiami či tisícročiami. Historickým prameňom môže byť veľmi veľa 
vecí: písomnosti, obrazy, nástroje, kosti, zbrane, erby R�... Mnohé z nich sa ukrývajú pod zemou. Na fotografii odhaľujú
archeológovia pravekú osadu. Ako to robia? Aj to sa môžeš dozvedieť z tejto kapitoly. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Zahrajme sa na historikov!
Čo myslíš, odkiaľ vieme všetko, čo sme sa naučili o pravekom človeku? 
Už si na to celkom iste prišiel: z výskumov historikov a archeológov. Teraz 
sa zahrajme aj my na historikov! Chceli by sme sa dozvedieť, ako žili ľudia 
pred stáročiami alebo tisícročiami. Akože sa pustiť do práce? 

O minulosti nám všeličo prezradia učebnice dejepisu (histórie). Lenže 
podľa pravidiel našej hry tie ešte nikto nenapísal. Napísané budú až vďa-
ka našim úspešným výskumom. 

Sme zvedaví na udalosti, ktoré sa stali pred dvadsiatimi alebo tridsia-
timi rokmi? Zaujímajú nás napríklad filmy, ktoré vysielala televízia, keď
boli naši rodičia malí? Alebo chceme vedieť, ktoré futbalové mužstvá 
boli v tom čase najúspešnejšie? Najrozumnejšie bude, ak si zalistujeme 
v starých novinách či časopisoch, alebo si pozrieme staré filmy, prípadne 
sa na to opýtame ľudí, ktorí si toto obdobie pamätajú. Ak sme však zve-
daví na dejiny spred niekoľkých storočí alebo tisícročí, musíme si zvoliť 
inú cestu.

Skúmajme predovšetkým také predmety, ktoré sa zachovali z toho 
obdobia. Môžu to byť staré šaty, zbrane, starý nábytok atď. Môžu nám 
pomôcť aj staré budovy alebo ich zrúcaninyR, sochy, maľby...V ich vy-
menúvaní by sme mohli dlho pokračovať. Môžeme sa začítať aj do kníh, 
ktoré napísali v tom čase. Ak v tom čase už existovala kníhtlač, nájdeme 
ich veľké množstvo.

Čo máme robiť vtedy, ak sme zvedaví na najstaršie obdobie ľudských 
dejín, na pravek? Z tohto obdobia sa nám nezachovali ani budovy, ani 
šaty, knihy ešte nerobili – ani tlačou, ani rukopisom -, veď ľudia nepozna-
li ani písmo. Nájdeme len málo vecí, napríklad zlomky jednoduchých ka-
menných nástrojov alebo zbraní. Nemé predmety, ktoré musíme najprv 
nájsť, potom pozorne a odborne preskúmať.

Vymenuj, ktoré povolania a zamestna-
nia sa ti doteraz páčili! 

Čím by si sa chcel-(a) stať? Prečo sa ti 
páčia práve tieto zamestnania?

K       Vyber si jeden z predmetov 
na obrázku a porozprávaj, aké historické poznatky môžeme z neho čerpať!
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Otázky na zhrnutie

Pramene dejín

  Istý národopisec opísal starú pove-
ru, podľa ktorej v prvý deň roka treba jesť 
bravčové mäso, lebo ošípaná svojím rypá-
kom nakopí šťastie v dome. Je však zaká-
zané jesť hydinu, lebo šťastie by z domu 
uletelo. 
 Stará dedinská žena mu porozpráva-
la o veľkonočnom farbení vajíčok toto: 
„Zvykli sme farbiť aj jablkovou kôrou. Kys-
lé jablká sme ošúpali, kôru uvarili, potom 
sme do toho vložili vajíčka. Tie boli potom 
neskutočne žlté. Kraslice sme zvykli maľo-
vať aj voskom. Pekne sme ich pomaľovali, 
potom vložili do červenej farby.“

Prečo sa z praveku nezachovali písomnos-
ti?

& Na základe čítanky (4.-5. strana) po-
rovnaj povesť o priekope Csörsz a arche-
ologický opis! Ktoré sú hlavné podobnos-
ti a rozdiely?

Prečo môžeme zaradiť staré peniaze a 
náhrobné kamene do viacerých skupín 
prameňov zároveň?

  Slovo škola (po maďarsky „iskola“) 
prevzali oba jazyky z latinčiny, ktorá bola 
v stredoveku spoločným vyučovacím ja-
zykom v školách Uhorska R. 
 V stredoveku sme z nemčiny prevza-
li slovo barbier (v maďarčine „borbély“), 
lebo v Uhorsku sa toto remeslo rozšírilo 
v tomto období. 
 Ale napríklad slovo koč (po maďarsky  
„kocsi“) sa dostalo do európskych jazykov 
z územia dnešného Maďarska. V župe Ko-
márom sa nachádza obec nazývaná Kocs, 
kde v stredoveku zostrojili voz ťahaný koň-
mi, na ktorom sa pohodlne cestovalo.

D  
 
   
   

   
   

   
    
   

7.  Pramene dejín
Voda z prameňa, ktorý vyviera spod zeme, tečie najskôr ako drobný 

potôčik. Tie malé potôčiky sa však potom spoja do riek a veľriek. 
Nakoniec sa  to obrovské množstvo vody vlieva do mora. Takto sa 
zhromažďujú  aj naše poznatky o minulosti: z tých drobných kús-
kov predmetov a údajov, ktoré nazývame historickými prameňmi.

Druhy prameňov

H          
 Historickým pra-

meňom nazývame všetko, čo nám pomáha spoznávať minulosť.
H      
1. Hmotné pamiatky.       

         
         

2. Písomné a obrazové pramene. T     
         

           
 O         

     
3. Prastaré zvyky a tradície, staré rozprávky, piesne. N  

          V  
    M       

         
 

K           A  
  M  H         

Č           
          

      

Jazykoveda nám pomôže

Jazykoveda,       
1. Príbuznosť jazykov.       

          A  
          
          

   T       
            

T             
   

. Prevzaté slová. S          
         N  
            

         
      

1.  Z akých prameňov môžeš spoznať svoju vlastnú minulosť a minulosť 
svojich rodičov a starých rodičov?

2.  Vymenuj také písomné a hmotné pramene, ktoré si videl(-a) v múzeu 
alebo vo filme!
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O      
 

Uveďte príklady, keď  sa pri súčasných 
stavbách (výstavbe ciest) našli pamiatky 
z minulosti!

& Množstvo archeologických nálezov 
sa našlo náhodou, počas stavebných 
prác. Na základe čítania porozprávaj, čo 
urobí v takomto prípade archeológ! (Čí-
tanka str. 6.-7.)

S       
  

K      
  D    

     
Prečo asi v takýchto prípadoch archeológo-

via vykopú priekopu, prečo nerozkopú celý 
kopec?

8.  „Zapadnuté“ dejiny
Vo svetoznámom románe Zázračná cesta Nilsa Holgersona sa hovorí 

o rozprávkovom meste, potopenom na dne mora. Toto mesto 
sa každých sto rokov vynorí z mora, aby vo svojej plnej kráse stálo 
na brehu jednu hodinu. Takéto mestá v skutočnosti samozrejme 

nie sú, časť historických pamiatok však predsa musíme hľadať 
pod zemou alebo na dne mora.

Pamiatky pod zemou

           
          
            

             
          

  
V            

       Vietor takto 
zasypal pieskom a prachom ruiny zrúcaných alebo zbúraných 
domov, hradov, mnohokrát celých miest. V  

           
     N     

    
Pomocou kníh  či  filmov uveďte  príklady, keď nepriateľ zničí istú osadu.

I         K  
          

         T  
           

Č          
V          

         N
          

Odkrytím hmotných pamiatok, ktoré sa nachádzajú pod po-
vrchom zeme, sa zaoberá archeológ.
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Otázky na zhrnutie „Zapadnuté“ dejiny

Ako pracujú archeológovia?

N     R  priekopu   
          

           
      

Počas odkrývania nálezov pracujú s čoraz jemnejším nára-
dím.           

  A         
  Nálezy vyslobodené spod zeme   

      treba poskladať z množstva 
drobných kúskov. S      A   

    A        
      

O najstaršej histórii ľudstva nám poskytujú poznatky iba ar-
cheologické nálezy. Archeológovia (väčšinou) robia vykopáv-
ky. Z nálezov zisťujú, ako kedysi ľudia žili, čím sa živili, v akých 
budovách bývali, v čo verili.

N     
   R

Vysvetli, prečo z výš-
ky vidno obrysy niekdajšieho 
domu! Porozprávaj (prípad-
ne nakresli), ako podľa teba 
vyzeral tento dom! (Čiže 
postav nanovo tento dom 
vo svojej fantázii – urob jeho 
rekonštrukciu!)

  Pri výbere miesta archeologického vý-
skumu pomôže, ak archeológ nasadne do 
lietadla. Na leteckých fotografiách či fil-
mových záberoch sú viditeľné znaky, kto-
ré si človek ani nevšimne, ak sa prechádza 
na zemi. Tam, kde sú v hĺbke zeme zákla-
dy alebo pozostatky múrov starej budo-
vy, je rastlinstvo redšie, lebo korene ma-
jú menej priestoru. Na leteckom zábe-
re takéto bledšie fľaky vytvoria pre vedca 
takmer hotovú „mapu“.

  Zvláštnym druhom práce archeoló-
gov sú výskumy pod hladinou mora. Prí-
rodné katastrofy mnohokrát zničili mes-
tá, niekedy aj celé ostrovy, ktoré sa takto 
dostali pod vodu. Archeológ, ktorý sa 
do mora ponorí v potápačskom obleče-
ní, môže vyhotoviť zaujímavé fotografie a
odkryť cenné nálezy.
 Dnes sa už stáva len zriedkakedy, že sa 
loď potopí. V minulosti to však bolo cel-
kom obvyklé. Počas búrok a námorných 
bitiek sa potopili tisíce lodí. Pre vedcov sú 
mimoriadne zaujímavé výskumy týchto 
podmorských trosiek.

A   Aké 
nástroje rozoznávaš na ob-
rázku? Porozprávaj na zákla-
de kresby, ako sa pracuje na 
nálezisku!

1. Prečo treba kopať počas archeologického výskumu?

2. Vymenuj najdôležitejšie náradie archeológa!

3. Kedy archeológ nasadne do lietadla alebo sa ponorí až na dno mora?
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9.  Letopočet
Praveký človek nemeral plynutie času, lebo nepotreboval poznať 

presný čas. To už vedel, že dni a noci, leto a zima sa pravidelne 
striedajú. Nevedel však, z koľkých dní pozostáva rok alebo koľko 
rokov uplynulo od jeho narodenia. V staroveku už zaznamenali 

dátumy najdôležitejších udalostí. K tomu už potrebovali letopočet. 
Aby vedeli odpovedať aj na otázku „V ktorom roku?“ a nielen na 

otázku „Pred koľkými rokmi?“.

Prvé štáty a meranie času

V          
          
   A        

V           
    K       

„V ktorom roku“ alebo „pred koľkými rokmi“?

           
 I           

     N         
           

        
Za prvý rok letopočtu si zvolili veľmi dôležitú udalosť. N

        
       

Dnes vo väčšej časti sveta používame kresťanský letopočet.
  prvým rokom letopočtu je rok narodenia Ježiša Kris-

ta,       
  K         

 K          
 T      

pred Kr. = pred n.l. a po Kr. = n.l.

Pozor! V         
     

A           K  
     K  

Od roku 1500 pred Kr. uplynulo 100 rokov. V ktorom roku sme?

     z udalostí, ktoré sa stali pred Kristom 
(pred n.l.) sú väčším číslom označené staršie udalosti (ktoré sa 
udiali dávnejšie). T          K  

           
   

D         
           

       pred koľ-
kými rokmi       kedy    sa 
stala.         K

S     
Zisti, čo všetko sa môžeme dozve-

dieť, vypočítať z pohybu nebeských telies!

Zisti, ktoré astronomické javy nám 
umožňujú merať dni, mesiace a roky! 

Akým údajom by sa mal doplniť tento 
vymyslený text, aby sme presne vedeli, 
kedy došlo k opísanej bitke: „Náš mocný 
kráľ pred dvanástimi rokmi skvele zvíťazil 
nad cudzincami, ktorí zaútočili na našu 
krajinu...!“

Prečo podľa teba nepokladáme za 
začiatok nášho letopočtu objavenie sa 
dnešného človeka na Zemi? (Čiže prečo 
nepočítame roky od tejto „udalosti“?)

  Pravdepodobný dátum narode-
nia Krista vypočítal istý kňaz v stredove-
ku. Tento letopočet sa v Európe rozšíril 
takmer pred tisíc rokmi.

  Dátum udalosti, ktorá sa stala 1500 ro-
kov pred narodením Krista, určíme takto: 
1500 pred Kr. (alebo 1500 pred naším leto-
počtom, 1500 p.n.l.).

• Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala 
táto udalosť!

Ako by si odpovedal(-a) na túto otázku: 
asi pred koľkými rokmi vznikli prvé štá-
ty?
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  K   K

 K

  K   K   K  K

I. II. V. X.

Desať rokov tvorí jedno desaťročie, sto rokov jedno storočie 
a tisíc rokov jedno tisícročie. V     

  

Koľko tisícročí (a koľko storočí) uplynulo od vzniku prvých štátov 
v čase týchto udalostí:

   M    
   M    
   M  
  S  
   

Pomocou časovej priamky vypočítaj, v ktorom storočí sa udiali hore 
vymenované udalosti!

Čo treba vedieť o rímskych čísliciach?

V       H   
     

1:  I

5:  V

10:  X

50:  L

100:  C

500:  D

1000:  M

R          Č  
  II    III          

 T            
IV

  HÁDANKA: Raz vyhľadal archeológa 
v múzeu človek, ktorý ponúkol  na pre-
daj starú mincu. Pýtal za ňu veľmi vyso-
kú cenu, lebo minca bola podľa neho sko-
ro 3000-ročná. Aj ukázal, že na jednej stra-
ne mince  je nápis: 934 pred Kr. Archeológ 
sa zo srdca zasmial a vyhlásil: „Táto minca 
je falošná!“ Odkiaľ to mohol vedieť?

• Pred koľkými rokmi bola podľa falšova-
teľa minca razená?

  Na prvom stupni základnej školy ste 
zaiste čítali o príchode starých Maďarov 
do Karpatskej kotliny a o kráľovi Matejovi. 
Príchod Maďarov bol dávnejšie, preto ho 
označuje nižší rok: 895 po Kr. (n.l.). Začiatok 
Matejovho panovania nebol až tak dávno, 
preto je ten rok vyšší: 1458 po Kr. (n.l.). 

• Koľko rokov uplynulo od začiatku prí-
chodu Maďarov po začiatok panovania 
kráľa Mateja?

  Ten strážca v múzeu, o ktorom ho-
vorí nasledujúci vtip, by zaiste nevedel 
dať správnu odpoveď na predchádzajú-
cu otázku. Návštevník sa opýtal strážcu 
v múzeu, koľko rokov má vystavená kostra 
pračloveka.
- Tristotisícdvanásť – odpovedal strážca.
- Ako to viete tak presne? – začudoval sa 
návštevník.
- Nuž, ja som tu začal pracovať pred dva-
nástimi rokmi a vtedy mi vraveli, že kostra 
je stará tristotisíc rokov.

  Okrem rozlišovania rokov, desaťročí 
a storočí zvykneme hovoriť aj o pokole-
niach (generáciách). Plynúci čas však po-
čítame v pokoleniach zriedkavejšie, ako 
v rokoch, desaťročiach, pretože je menej 
presnou časovou jednotkou: pokolenie 
označuje približne 25 – 30 rokov. Ľahko 
pochopiť, prečo: za 25 – 30 rokov  stane 
z nemluvňaťa dospelý, ktorý už môže mať 
vlastné deti.
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Otázky na zhrnutieLetopočet

HISTORICKÝ MÓDNY SALÓN

STAROVEK STREDOVEK NOVOVEK SÚČASNOSŤ

Zisti, do ktorého obdobia patria nasle-
dujúce udalosti:

– človek loví mamutov

– faraónom stavajú pyramídy

– starí Maďari obsadia Karpatskú kotlinu

– Matej Huňady je korunovaný za kráľa

– Sándor Petőfi napíše Národnú pieseň

– človek stúpi na Mesiac

Etapy dejín

             
      A        

           
            
       O     

  A         
         
        

V            
    
           

       S  
          K

Aj ty to vieš urobiť!

   
S          

   A        
         

 O          
      S     

         

  → 
     

 K    K
T    

         
                 

1. Prečo sa stalo potrebným presné meranie času?
2. S akými väčšími časovými úsekmi narába historik?
3. Ktoré sú najdôležitejšie etapy histórie? 
4. Vieš, čo sa stalo v tomto roku: MDCCCXLVIII?
5. Napíš terajší rok rímskymi číslicami!
6. Vieš, kedy a kde používame aj dnes rímske číslice?
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III. kapitolaStaroveký Východ

Mnohí pokladajú za skutočný začiatok ľudských dejín vznik prvých štátov. Vtedy – približne pred 
5000 rokmi – postavili prvé obrovské stavby, napríklad tieto pyramídy. Ľudia začali používať rôzne 
druhy písma a v tomto čase vypracovali aj prvé zákony. To všetko sa dialo pozdĺž riek, na východ od 
Európy. Mnoho z tých vecí, ktoré určujú aj náš súčasný život, pochopíme len vtedy, ak sa tam vybe-
rieme – v myšlienkach. (Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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more

Perzský
záliv

Obchodná cesta

Závlahové poľnohospodárstvo

Púšť

Hranice Starobabylonskej ríše v 18. storočí pred Kr.

K    E     
    Na základe 

obrazu vysvetli význam tejto rieky!

  Najslávnejšie mestá v Mezopotámii 
boli Ur, Uruk, Kiš, Babylon a Aššur. V týchto 
storočiach bola Mezopotámia najvyspe-
lejšou a najbohatšou oblasťou sveta. 
 Najslávnejším panovníkom tohto ob-
dobia bol Gilgameš, kráľ mestského štá-
tu Uruk. Panoval pred takmer piatimi ti-
sícročiami! Povesť o ňom hovorí, že smrť 
najlepšieho priateľa ho natoľko zarmútila, 
že sa vydal na cestu, aby našiel tajomstvo 
večného života. 
 Gilgameš samozrejme neodhalil ta-
jomstvo večného života, ale jeho slávu 
dodnes hlásajú hradby mesta Uruk. Kráľ 
Gilgameš totiž žil aj v skutočnosti.

& Porozprávaj podľa čítania, ako uzav-
reli priateľstvo Gilgameš a Enkidu! (Čítan-
ka, 19. str.)

  Osobitným druhom chrámov je ve-
žovitý chrám, takzvaný zikkurat. Zikkuraty 
boli viacposchodové stupňovité stavby, 
ktoré sa zužovali smerom nahor. Sú veľko-
lepé ešte aj dnes, v ruinách. V staroveku 
boli omietnuté farebnou omietkou a ob-
ložené farebnými tehlami. 
 Cestovateľovi, ktorý prichádzal z púš-
te, sa ponúkol krásny pohľad, keď zazrel 
pestrofarebný zikkurat, vyvyšujúci sa nad 
ostatné chrámy a biele domy. 
 Najznámejším zikkuratom bola tzv. 
babylonská veža. Mala sedem poschodí, 
ktoré boli smerom nahor čoraz užšie, tak-
že veža bola stupňovitá. Pritom sa každé 
poschodie skvelo v inej farbe!

• Čím je známa babylonská veža?

10. Mezopotámia
V predchádzajúcej lekcii sme skákali v čase sem a tam, ako zázrační 

cestovatelia z rozprávok. Vráťme sa teraz k počiatkom staroveku, 
do čias prvých štátov!

Obdobie mestských štátov

Územie medzi riekami Tigris a Eufrat nazývame Mezopotámiou
    M    

   S  N  tomto území sa venovali závlahovému 
poľnohospodárstvu. S       

         
  T            

mestskými štátmi.

Z čoho pochádzalo bohatstvo Mezopotámie?

   Pestovali najmä obilie, 
        V M  

          
    V      

Aký mohol byť mestský štát?

M        Vo 
vnútri tohto opevnenia boli obytné domy, chrámy a palác. 

V   kráľ,     vojvodcom a sudcom.
       

• Čo v nich skladovali?

  Porovnaj pravekú osadu s mestom v Mezopotámii. Ktoré sú hlavné 
rozdiely?

M Charakterizuj (opíš) prírodné danosti územia!
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N       M     Tu 
vynašli tehly.          T  

    N     T   
      

K    vonkajšie mesto,    
  T      
     

   R  T   
    prístav.

Mestské hradby Babylonu  
  M     

    
V         

      
        

  A      
     T    
      

¸Na brehu ktorej rieky leží mesto Babylon? (Historický atlas 2/c)

H     
  D  

    
  R 

   
  

  Hlina zohrávala dôležitú úlohu počas 
celého života obyvateľa Mezopotámie. 
Z nej sa robili kolísky R, nádoby, niekto-
ré nástroje a aj rakva. Ako stavebný ma-

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi-
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu-
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.

S      N        
   I     I V lekcii sa 

môžeš dočítať o Babylone. Ktoré časti mesta vidíš na obrázku? K   

  R   

  T      
     

teriál používali hlinu už dávno. Väčšinou 
ju pomiešali so slamou. Takto vyrobi
li váľky. Vonkajšie múry dôležitých bu
dov obložili tehlami, ktoré pokrývala 

farebná glazúra.
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Otázky na zhrnutieMezopotámia

Chammurapi panoval približne v rokoch 
1792 až 1750 pred Kr. Koľko rokov trvala 
jeho vláda? V ktorom tisícročí a v ktorom 
storočí to bolo?

& Prečítaj, aká bola pisárska škola v Ba-
bylone! (Čítanka, 20. strana)

Babylonská ríša

    K  mesto Babylon     
 M  T  vytvorilo Babylonskú ríšu. V  

       spája viacero štátov 
alebo národov. N      
Chammurapi.          

Vzdelanosť

         
 s klinovým písmom. O     

  N         
     bola veľmi vyspelá astronómia 

a matematika.     T   
              

  

Č          
        

S  
    

   C
H     
R  

1. Aký je rozdiel medzi mestským štátom a ríšou?
2. Ktorých plodín bolo v Mezopotámii veľa a čoho tam bolo nedostatok?
3. Prečo písali zákony?
4.  Porozmýšľaj! Prečo boli práve astronómia a matematika najvyspelejšie 

vedy v Mezopotámii?

H       M

S  R    
   N    
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O čom hovoria zákony vytesané na stĺpe?
Najznámejším dielom Chammurapiho bola zbierka zákonov (zákonník), 
na ktorej jeho vedci pracovali dlhé roky. Texty viac ako stovky zákonov 
boli vytesané do vyše dvojmetrového kamenného stĺpa, takto sa zacho-
vali dodnes..

Pamätáš sa ešte, aké veci verejné museli vykonávať prvé štáty (6. lek-
cia)? Nájdi takéto príklady v Chammurapiho zákonoch!

„Ak slobodný človek ukradne majetok chrámu alebo paláca, nech bu-
de zabitý.“

„Ak slobodného človeka chytia pri lúpeži, nech bude zabitý.“
„Ak slobodný človek z lenivosti neposilnil na svojom pozemku hrádze 

a hrádza sa preto pretrhne, čím nechá, aby polia zaliala voda, nech uhra-
dí obilie, ktoré zničil.“

„Ak syn udrie svojho otca, nech mu bude ruka odťatá.“
„Ak slobodný človek vybije zub seberovnému, nech bude vybitý aj 

jeho zub.“
„Ak slobodný človek vybije zub sluhovi: nech zaplatí 1/3 manumu 

striebra.“
„Ak stavebný majster postavil dom, ktorý však nebol pevný a zrútil sa 

a zabil majiteľa domu, nech bude stavebný majster zabitý.“
„Ak slobodný človek vrátil otroka na úteku svojmu pánovi, pán otroka 

nech mu dá dve strieborné mince.“
„Ak mal slobodný človek platobné povinnosti a bol okolnosťami nú-

tený predať alebo dať do služby svoju manželku, syna alebo dcéru, aby 
uhradil dlh, (...) po štvrtom roku nech budú oslobodení.“

Ako trestá zákon krádež a lúpež?

Ako trestá toho, kto nevykoná verejné práce?

  Aký rozdiel robí zákon medzi slobodnými a sluhami?

Do koľkých skupín rozdeľujú zákony obyvateľov Babylonu?

  Ktorý zákon hovorí o dlžníckom otroctve? Na základe textu zá-
kona povedzte, čo je podstatou dlžníckeho otroctva!

Zákony boli veľmi dôležité z hľadiska udržiavania poriadku 
v ríši. V záverečnej časti zákonníka sa Chammurapi pýši nasle-
dovne: „Kráľom som ja, ktorý vyniká spomedzi ostatných krá-
ľov. Moje slová sú vyberané, moja múdrosť páru nemá.“

S   C         
 V          
  S         

 Ako sochár vyjadril, že boh Šamaš je väčším 
pánom ako kráľ?

C  
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Stredozemné more
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Púšť

Závlahové
poľnohospodárstvo

E Pomocou mapy porozprávaj o prí-
rodných danostiach Egypta!

¸ Nájdi Egypt v historickom atlase (2/
a-b)! Na ktorom kontinente leží? V smere 
ktorej svetovej strany tečie Níl?

  Záplavy na Níle trvali štyri mesiace. Pre 
obrábanie pôdy bolo rozvodnenie riek 
natoľko dôležité, že nový rok počítali odo 
dňa, keď sa záplavy začali (podľa dnešné-
ho kalendára je to 19. júl). 
 Na úrodnej pôde Egypťania pesto-
vali pšenicu a jačmeň. Zo pšenice piekli 
chlieb, z jačmeňa varili pivo. Ich najobľú-
benejším ovocím boli datle, figy, granáto-
vé jablká a hrozno. V Níle žilo mnoho dru-
hov rýb a v močiaroch najrôznejšie druhy 
vodných vtákov.

T     E   
   Povedz jednu - dve vety 

o typických črtách jednotlivých ročných obdo-
bí!  Ktoré práce vykonávali v jednotlivých roč-
ných obdobiach?

11. Egyptská ríša
Keď hovoríme o Egypte, každý hneď myslí na pyramídy. Čo vieme 

o národe, ktorý postavil tieto zázračné budovy?

Egypt: „dar Nílu“

Na ktorú svetovú stranu sa musíme vydať na cestu z Mezopotámie, 
aby sme sa dostali do Egypta? Z ktorého kontinentu sme cestovali na 
ktorý?

Ú  E       D    
        
E        N  Níl  

   V   A  sa vďaka nemu stáva púšť 
v úzkom pásme úrodnou pôdou. Toto úrodné pásmo je územie 
Egypta. O   N      

N     R  zaplavila    
   úrodným tmavosivým bahnom. D    

             
        V E  

           C  

Ako zabezpečili zavlažovanie? Čo sme sa učili o závlahovom poľno-
hospodárstve?

Prečo potrebovali úrodné bahno, prečo nemohli bez neho pestovať 
obilie v Egypte, a to ani pomocou zavlažovania?

V Mezopotámii bola k závlahovému poľnohospodárstvu potrebná 
iba voda, úrodné bahno nepotrebovali. Čo myslíš, prečo?
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Ako vznikla Egyptská ríša?

Podobne ako ostatné štáty a ríše, bola výsledkom ľudskej spolupráce. 
V tomto horúcom a piesočnatom kraji bolo možné úspešne obrábať 
pôdu len vtedy, ak záplavy vedeli úplne zužitkovať. Pre malé dediny 
pozdĺž rieky bola veľmi dôležitá spolupráca, spoločné organi-
zovanie závlahového poľnohospodárstva.

Dediny spolupracovali, aby mohli vykonať potrebné úlohy. Práce 
(napríklad stavbu hrádzí, kopanie kanálov) riadili vedúci prác, sud-
covia. Vedúci sa starali aj o to, aby každý roľník v každom roku upevnil 
hrádzu, ktorá sa tiahla pri jeho poli. Každoročne vybrali od roľní-
kov časť úrody vyberači daní.

Ako trestal kráľ Babylonskej ríše tých, ktorí zabudli opraviť hrádze?

Prečo sa museli vyberať dane? (Pomôže ti, ak si spomenieš, čo sme sa 
učili o nadbytku.)

V    dva väčšie štáty, kráľovstvá: na se-
vere,  R N  Dolný Egypt a na juhu Horný Egypt. V  

  H  E   D  E    jed-
notnej ríše    M       M  
K           K

& Pozri si a prečítaj kreslený príbeh Paleta kráľa Narmera! (Čítanka, 
23. str.)

Ak sa pozrieme na mapu, vidíme, že poloha Dolného a Horného Egyp-
ta je práve opačná. Vysvetli, prečo ich tak nazvali! (Mysli na smer toku 
Nílu!)

S     R         
  Porovnaj tento pluh s tým, ktorý je na 16. strane učebnice!

N    I    
    N

  Ľudia ani vtedy neradi platili dane. Za-
choval sa starý dokument, v ktorom sa is-
tý roľník sťažoval takto: „Hmyz zničil polo-
vicu môjho obilia a druhú polovicu zožral 
hroch. To málo, čo zostalo na humne R, to 
rozkradli zlodeji! A vtedy sa naraz na hrá-
dzi kanála objavil pisár. Požadoval dane. 
Jeho pomocníci vláčili so sebou palice, je-
ho černošskí otroci držali nad ním vetvy 
palmy...“

Prečo pomocníci pisára mali so sebou 
palice? 
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Otázky na zhrnutie Egyptská ríša

@

E  Ako znázorňuje 
kresba počet členov rôznych spoločenských 
vrstiev? 

  Predstavme si faraóna počas jeho kaž-
dodenných činností! V kruhu svojich po-
radcov si vypočuje hlásenia vedúcich kra-
jiny. Potom sa rozhodne, či udelí milosť
zločincom, pozdraví poslov, ktorí prišli 
z iných krajín a milostivo odmení svojich 
poddaných, ktorí si to zaslúžia.

  Vznešení bývali v krásnych domoch. 
Žili prepychovo. Najkrajšie domy v mes-
tách boli viacposchodové. Vznešení oby-
čajne mali aj letné sídla (letohrádky) na vi-
dieku. Tie stáli v prekrásnych záhradách, 
plných kvetov. Egypťania milovali svo-
je záhrady. Často ich dali namaľovať aj na 
steny hrobiek.

1.  Prečo bola potrebná jednota v údolí 
Nílu? 

2. Ako vznikla Egyptská ríša?
3. Prečo boli postavené pyramídy?
4.  Prečo bol mimoriadne dôležitou 

osobou pisár?

N  →  
D  → 
S    

    
 

     
   

 E   
 E  

   
H     

Čo znázorňuje biela a 
čo červená koruna? Čo je 
dvojitá koruna?

Egyptská spoločnosť: vznešení a pospolitý ľud

Na čele spoločnosti stál kráľ s takmer neobmedzenou mocou, 
nazývaný faraón.      S    

     
         
   Z hrobiek egyptských kráľov sú naj-

známejšie pyramídy.    E    
      
Medzi vznešených patrili úradníci, kňazi a velite-

lia vojska.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá cesta loďou po Níle 
od mora k pyramídam? (Historický atlas 2/b)

& V historickej čítanke sa môžeš dočítať 
o vznešenom úradníkovi Unim. Na základe 

čítania dokáž, že Uni bol nadaný a usilovný 
človek! (Čítanka, str. 25.)

M  dôležité úlohy mali pisári. 
E       

     

Prečo bolo dôležité vedieť písať pri výkone tých-
to úloh: zber úrody, výber daní, udržiavanie vzťahov 

s cudzími panovníkmi, vedecké pozorovania?

Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci a remeselníci. R  
             

D           
 V   R     otroci. V  

     E    

Kedysi sa vedci nazdávali, že pyramídy stavali otroci. Dnes už vieme, 
že to tak nebolo. Ale kto potom pyramídy postavil?
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V   

  Naučiť sa písať nebolo ľahkou úlohou, le-
bo ešte nepoužívali písmená, ale zložité zna-
ky. Deti, z ktorých sa potom stali pisári, sa za-
čali učiť písať už vo svojich piatich rokoch a 
učili sa takmer dvadsať rokov! (O egyptskom 
písme sa podrobnejšie budeme učiť v 14. 
lekcii.)

E     
 V E     

   
 

S  Ako vyjadril sochár dôstojnosť pisárskeho 
povolania?

E   Na základe obráz-
ku charakterizuj egyptské písmo!
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@

K       
V       

 

12.  Každodenný život a sviatočné 
dni v Egypte

Remeslá

Egyptské remeselníctvo bolo známe široko-
-ďaleko        

  D    ka-
menárov       

     V  
  hrnčiarstvo. H    

    O   tkáčstvo  
       

    

V ktorom období  vznikli tu vymenované remes-
lá?

Vedy

V E  bola veľmi vyspelá lekárska veda. T      
           

          
V    hvezdárstvo. A   N     

       
  

Matematiku      staviteľstve a zeme-
meračstve. N        

     

Umenie

E         
V            

       

  Čísla od jedna do deväť označovali 
čiarami: | , desiatky vyjadrili znakom kop-
ca: ∩, znakom stoviek bola šnúra: , tisíc-
ky označili kvetom: .

Číslo 2354 zapísali egyptskými číslica-
mi takto:

  Hrobky vznešených ozdobili výjavmi 
z každodenného života: na steny namaľo-
vali scény z poľovačky, rybolovu, hostiny. 
Väčšinu hrobiek žiaľ vykradli už v starove-
ku. V neporušených hrobkách však arche-
ológovia dnes objavujú prekrásne ume-
lecké diela: sošky, šperky, nábytok. 

       
H       
E    

Koľko druhov chleba poznali v sta-
rovekom Egypte? Prečo sa zničili rýchlo 
zuby Egypťanov? Čím sladili koláče? Prečo 
bolo egyptské pivo mútne?

   
     

   
  T   

     T   
      

      
   N   

      
   & Prečí-

taj si  príbeh odkrytia hrobu! (Čítan-
ka, 29. strana) Pred koľkými rokmi 
odkryli Tutanchamónov hrob?

∩ ∩  

∩ ∩ ∩ | | | |
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N           
 

Egyptské náboženstvo

V egyptskom náboženstve uctievali mnohých bohov  
       

  V          najdôle-
žitejšieho   boha Slnka,   R   

         

& Jedným z najzaujímavejších príbehov o bohoch je príbeh Ozirisa 
a Izis. Prečítaj si ho v čítanke (28. strana). Ako nastavil Ozirisovi pascu 
Seth? Za čo všetko mohli podľa príbehu ďakovať Egypťania Ozirisovi?

A  
 

S    E       

 
   

 

A  
 

A R  
 S

H  
 

O  
 

E  
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H    T  Predchodcom ktorej dnešnej 
hry mohla byť?

Otázky na zhrnutieKaždodenný život a sviatočné dni v Egypte

Počas balzamovania najprv odstránili 
vnútorné orgány mŕtvoly. Mozog vybrali 
cez nosné diery. Potom celé telo vyplách-
li palmovým vínom a vypchali vrecúška-
mi, v ktorých boli chemikálie R a voňav-
ky. Potom telo vysušili a obviazali pláten-
nými pásmi, ktoré predtým namočili do 
živiceR. Takto pripravenú múmiu uloži-
li do rakvy. Rakvy sa spočiatku podobali 
debnám. Neskôr napodobňovali tvar ľud-
ského tela. V hrobe vznešených chránilo 
múmiu viacero rakiev, ktoré boli uložené 
do seba.

  Staroveká kriminálka: Väčšinu egypt-
ských hrobov vykradli už v staroveku. Na 
tritisícročnom papyruse sa nám zachovala 
výpoveď zadržaných vykrádačov hrobov. 
Poznáme dokonca aj mená piatich členov 
bandy! Boli to kamenár Hapi, remeselník 
Iranum, roľník Amenemheb, nosič vody 
Kemveše a černošský otrok Ehenufer. Vy-
povedali toto:
 „Otvorili sme ich rakvy a odstráni-
li sme obväzy z tiel. Našli sme vznešenú 
múmiu kráľa... Na krku mal celý rad amu-
letov R a šperkov, jeho hlava bola zakry-
tá zlatou maskou. Vznešenú múmiu kráľa 
pokrývalo zlato od hlavy až po päty. Je-
ho rakvy boli zvonka i zvnútra pozlátené 
a postriebrené, obložené samými draho-
kamami. Zo vznešenej múmie sme strhli 
zlato, amulety a šperky. Takto sme našli aj 
kráľovu manželku, aj z nej sme strhli všet-
ko, čo sme len našli.“
(Podľa Ceramovho Románu archeológie)

Proces s vykrádačmi hrobov sa konal za 
panovania Ramzesa IX. (1142 – 1123 pred 
Kr.). Pred koľkými rokmi začal panovať 
Ramzes IX.?

M   R  II     
K Povedz, ako sa „robili“ múmie (ako prebie-
hala mumifikácia)!

R    
   

V     

N  R  
 M

1. Aké pamiatky egyptského remeselníctva sa zachovali?

2.  Prečo bola v Egypte vyspelá lekárska veda, astronómia a matematika?

3. Prečo bol hlavným bohom Ré?

4. Prečo zabalzamovali mŕtvoly?

Verili, že duša mŕtveho žije ďalej v dvoch podobách:  
            
   

           
   telo mŕtveho zabalzamovaliR  Takto upravené 

telo je múmia. V         
    

Prečo asi dávali úžitkové predmety do hrobov? Prečo uložili predme-
ty do hrobu v praveku?

Oblečenie, hry, šport

E           
M           

     O       
    V      

M      hračiek.   
        

       D
           
    R        

    
Obľúbenými športmi E  boli 

pästiarstvo  zápasenie, šerm  
   streľba  do ter-

ča. S      
       

S     

Predchodcom ktorej dnešnej 

boli 
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Ako stavali pyramídy?
Najslávnejšie egyptské pyramídy stoja v Gíze, neďaleko dnešného hlav-
ného mesta Káhira. Najväčšia z nich je pyramída faraóna Cheopsa, vyso-
ká 147 metrov. (Je to asi výška dnešného 45-poschodového domu. Gel-
lértov vrch v Budapešti vyčnieva nad Dunajom do výšky 130 metrov.) 
Základňa pyramídy má rozlohu 230 x 230 metrov. Je postavená asi z 2 
miliónov a 300 tisíc obrovských kameňov. Priemerná váha týchto balva-
nov je 2500 kg, ale sú medzi nimi aj také, ktoré vážia 15 tisíc kilogramov! 
Vieš si predstaviť, ako ťažko sa tieto kamene prevážali z jedného miesta 
na druhé, keď ešte nepoznali koleso a naše dnešné žeriavy? Veď 15 tisíc 
kilogramov váži dnes asi 15-20 osobných áut!

Cheops chcel pôvodne umiestniť hrobku pod pyramídou. Vytesali 
sem aj chodbu (1), ale hrobku už nevybudovali, pretože sa medzitým zro-
dil nový plán. Z hotovej chodby, ktorá viedla smerom nadol, vytesali inú 
chodbu, ktorá smerovala nahor, potom pokračovala vodorovne a viedla 
do komory (2). Nakoniec Cheops nesúhlasil ani s týmto riešením a dal po-
staviť chodbu, ktorá strmo stúpala do výšky. Táto vedie do hrobky (3).

Obrovské kamenné balvany z kameňolomu najskôr splavili po Níle na 
pltiach. K rozostavanej pyramíde takisto viedol kanál. Kamene vyložili na 
breh a potom ich ťahali po dráhach vytvorených z mokrého bahna. Ako 
stavba rástla, postavili okolo nej dočasné svahy z váľkov. Do vyšších ra-
dov vytiahli kamenné balvany na saniach po týchto svahoch. Podľa sta-
rých zápisov pyramídu postavili za 20 rokov. Ak je to pravda, za jeden 
deň museli zabudovať viac ako 300 balvanov. 

Obrovskou úlohou bolo zorganizovať prácu. V mesiacoch záplav bol do-
statok pracovnej sily, ktorú mohol faraón využívať podľa vlastnej vôle. Na 
stavbe pracovalo naraz 300 tisíc ľudí a vystriedali ich po troch mesiacoch. 

Ako vedeli toľkých prinútiť k práci? Pravdepodobne ich nebolo treba 
nútiť, lebo keď stavali mohutný pomník na hrob faraóna, ktorého považo-
vali za boha, mysleli si, že ich odmenou bude večný život v spoločnosti svoj-
ho pána. Nedávno odkryli v Gíze cintorín robotníkov. Na svoje hroby si aj 
oni postavili drobné pyramídy vo viere v nadzemský život.

C   V   
  

O      
  T  R      

N      
  

Ak sa vám chce, pozbierajte príbehy, ktoré  
vymysleli neskôr  ľudia o tejto obrovskej so-
che!

  C        
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13. Ďaleký Východ: India a Čína

1. STAROVEKÁ INDIA

India je obrovský polostrov v južnej časti Ázie. Na severe ju ohrani-
čujú Himaláje. Himaláje sú 2500 kilometrov dlhé a takmer deväť 

kilometrov vysoké pohorie, nazývané aj „ríšou večného snehu”. 
V údolí veľkých riek, ktoré pramenia v Himalájach, vznikla kvitnúca 

kultúra a dve svetové náboženstvá.

Pozdĺž veľriek

Vymenuj rieky, o ktorých sme sa doteraz učili!

¸ Ktorá z dvoch veľkých indických riek tečie viac na západ a ktorá viac 
na východ? (Historický atlas 2/a)

¸ Vyhľadaj najväčšie mestá v údolí rieky Indus! (Historický atlas 2/a)

K   M   E     
     stavali sa obrovské mestá aj 

pozdĺž rieky Indus.
           

V       R  
V polovici 2. tisícročia pred Kr. sa do Indie prisťahovali zo 

severu ďalšie národy. T   I     
   

Kde už používali tehly k stavbám?

Životodarný monzún

      I    T   
       India za svoju 

úrodnosť môže ďakovať predovšetkým zvláštnemu podnebiu.
V         júni     

        Zač-
ne sa dažďové obdobie, ktoré trvá tri mesiace. S   

     
O       I  najdôležitejšou 

rastlinou bavlna.         
  tkaniny.

I  Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! Aké boli podmienky pre 
obchod s inými krajinami?

  V Indii je voda vzácnym pokladom. Pre-
to sa dediny a mestá – najmä tie, ktoré boli 
vzdialené od veľkých riek – usilovali vybu-
dovať čo najviac vodných nádrží. Ten, kto 
prekopal hrádzu takejto nádrže, dopustil sa 
najhroznejšieho zločinu.

V    I Prečo tu stavali takéto 
nádrže? (Mysli na podnebie Indie!) Všimni si 
aj okolie nádrže!

T  R 
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Spoločnosť a náboženstvo Indie

Spoločnosť Indie pozostávala z prísne uzavretých skupín, z tak-
zvaných kást. V          

               
Prastarým indickým náboženstvom je hinduizmus. Jeho naj-

dôležitejším učením je učenie o prevteľovaní duše.   
 duša      sa znovu narodí v novom tele.

V          
  T        

      

Porozmýšľaj! Aký vzťah môže byť medzi systémom kást a učením 
o prevteľovaní duše?

    
  

V    
    

  
  D  

  
     

    
  

D     I    
      

  M      
   HO   V

  Kasty dodnes existujú v Indii. Najväč-
šie štyri kasty sú tieto: kňazi, bojovníci, pra-
cujúci a sluhovia. Členovia poslednej kasty 
vykonávajú tie práce, ktoré ostatní pova-
žujú za podradné, napríklad také, pri kto-
rých zabíjajú zvieratá (napr. rybolov). Ich 
náboženstvo totiž zakazuje zabíjanie zvie-
rat. Utláčané osoby, žijúce mimo kást, na-
zývali páriami.

  Podľa učenia o prevteľovaní sa du-
ša človeka narodí nespočetne veľakrát. 
Je však veľmi ťažké predstaviť si nekoneč-
no, preto indické deti učili pomocou tej-

to krátkej rozprávky: „Nad vyso-
kánskymi končiarmi Himalájí, kto-
ré siahajú až do neba, každých ti-
síc rokov preletí maličký vtáčik a 
pohladí ich svojimi krídlami. Keď 

takto zoderie Himaláje až po 
zem, vtedy uplynie jeden oka-

mih z nekonečného času.“

  Z hinduizmu vzniklo druhé veľ-
ké náboženstvo Indie, budhizmus. Jeho 
zakladateľom bol indický kráľovič Budha. 
Toto meno znamená „osvietený“ a kráľo-

vič ho dostal až neskôr. Jeho príbeh to-
tiž hovorí, že sedel a uvažoval pod fi-
govníkom, keď spoznal veľkú pravdu: 
útrapy v živote spôsobuje, že človek 
neustále po niečom túži. Múdry sa 
podľa neho musí vzdať svojich túžob, 

a tak sa aj on môže stať osvieteným člove-
kom, Budhom. Nemusí sa už opäť narodiť, 
jeho duša sa dostane do nirvány R

 Čo znamená meno Budha po sloven-
sky?

H  
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     V čom sa líši pestovanie ryže od pestovania iných obilnín?

K  

Č

2. ZA VEĽKÝM MÚROM: ČÍNA

Druhou mohutnou ríšou „rozprávkového 
Ďalekého Východu“ je Čína. Pre európskeho člove-

ka bola vždy zvláštnym, tajuplným štátom.

Medzi dvomi veľriekami 

Č       
 Žltou riekou C C   Modrou riekou

   A     zá-
vlahové hospodárstvo. Pestovali  pšenicu 
a ryžu  A  čaj     

¸ Ktorá z dvoch čínskych veľriek tečie viac na severe a ktorá viac na ju-
hu? (Historický atlas 2/a)

V   veľmi veľa kanálov. N     
        V   Číňania 

vynikajúcimi lodníkmi        

Č Na základe mapy charakterizuj prí-
rodné danosti krajiny! O akých ľudských vý-
tvoroch svedčí mapa?

 
Zisti, prečo sa tak volá!

Ryža si vyžaduje mi-
moriadne veľa vody. Bo-
hatú úrodu prinesie iba 
vtedy, ak pôdu na dlhý 
čas zaplavia vodou. Pre-
to časť práce vykonávajú 
pracovníci po členky vo 
vode. 
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  Stavba Veľkého čínskeho múra bo-
la ťažká a nebezpečná práca, lebo opev-
nenie prechádza cez púšte, močiare, skal-
naté hrebene hôr. Podľa povesti každý ka-
meň v múre si vyžiadal život jedného člo-
veka, preto sa v minulosti nazýval aj „Mú-
rom sĺz“.

Otázky na zhrnutieĎaleký : India a Čína

V   aj Čína stala mohutnou ríšou.   
           
  Č  C  T       

 Č  
Zisti, ako nazývajú Čínu Angličania, Francúzi, Nemci a Španieli!

Čínu chránili pred útokmi susedných národov    
 Veľký čínsky múr. T        

             
     

Čo myslíš, prečo bolo treba Čínu chrániť pred cudzími dobyvateľmi 
múrom? (Ľahko môžeš prísť na odpoveď, ak sa pozrieš do zemepisnej 
mapy!)

Priemysel Číny

V Č    odlievanie bronzu. Č  vynálezom je vý-
roba porcelánu a tkanie hodvábu. Č      

        
     E   Hodvábnou cestou.

¸ Koľko kilometrov je asi dlhá Hodvábna cesta? (Historický atlas 2/a)

Číňania vynašli kompas.       
     A  papier   

  O akých druhoch tkanín okrem hodvábu sme sa už učili na hodinách de-
jepisu?
Zisti, ako sa vyrába hodváb a porcelán!

  Prečo nemožno bezpečne cestovať po otvorenom mori alebo na púšti 
bez kompasu?

V   Na základe obrázku po-
rozprávaj, ako človek využíva danosti príro-
dy!

  Prvý cisár mal iba trinásť rokov, keď sa 
dostal k moci. So svojimi protivníkmi kru-
to zúčtoval. Aj tak sa však musel obávať 
pomsty svojich nepriateľov. Vo svojom 
obrovskom paláci si dal postaviť vyše tisíc 
spální a každú noc spal v inej, lebo sa bál, 
že ho niekto chce zabiť. Nakoniec zomrel 
prirodzenou smrťou. Najväčším výtvorom 
Prvého cisára bolo dobudovanie Veľké-
ho čínskeho múru v severnej časti krajiny. 
Tento obranný systém začali budovať už 
skôr.

  Cisárom nazývame panovníka ríše, 
ktorá vznikla po dobytí viacerých oblastí.

Č      
     

1. Ktoré sú najväčšie rieky Indie?

2.  Prečo je indické závlahové 
hospodárstvo zvláštne?

3. Ktoré sú veľké rieky Číny?

4.  Ktoré hlavné poľnohospodárske 
plodiny a priemyselné výrobky sú 
typické pre Čínu?

I  
 M    I
 Ú  
 S      
Č  
     
  
 V   
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Národ lastovičky
Prvou známou panovníckou rodinou (iným slovom dynastiou) bola v Čí-
ne dynastia Šang. Jej  členovia panovali od 15. storočia pred Kr. Rodina – 
podľa starých povestí – pochádzala od Sieho. Sieho matka (podľa poves-
ti) sa raz prechádzala po lúke a prehltla vajce lastovičky, ktorá zniesla vaj-
ce počas letu vo vzduchu. Podľa rozprávkového príbehu sa jej z tohto vaj-
ca narodilo dieťa. V povestiach preto Číňania často odvodzujú svoj pôvod od 
lastovičky.

Z rodiny vyšlo tridsať panovníkov. Podarilo sa im vytvoriť veľkú a trvác-
nu ríšu. A počas vlády nasledujúcich dynastií sa Čína stala ešte silnejšou. 

Kráľ, „Syn Nebies“ bol presvedčený o tom, že panuje nad celým sve-
tom: „Pod nebom niet takej zeme, ktorá by nepatrila kráľovi, nikde medzi 
brehmi zeme niet nikoho, kto by nebol podriadený kráľovi.“

Kráľovský dvor bol pompézny a prepychový. Pri slávnostných príleži-
tostiach, napríklad keď kráľ prijal niektorých svojich poddaných, po jeho 
ľavici stál hlavný minister a po jeho pravici hlavný pisár. Osoba, ktorá priš-
la na prijatie, sa hneď po vstupe vrhla na zem, tvárou k zemi. K panovní-
kovi sa nesmela priblížiť ani potom, keď vstala. Rozkaz panovníka pove-
dal danej osobe hlavný minister tak, že doslova zopakoval slová kráľa. Pi-
sár pritom ihneď zapísal, čo odznelo. Na konci prijatia sa prijatý poddaný 
poklonil až po zem a cúvajúc vyšiel z miestnosti.

Oporou panovníckej moci boli ministri. Najvyššiu hodnosť z nich mal 
hlavný minister, ktorý riadil ministrov poľnohospodárstva a vojny a ria-
diteľa verejných prác. Najdôležitejšie úlohy zorganizovali veľmi dôkladne. 
Minister poľnohospodárstva napríklad usmerňoval práce na poli, vyzna-
čil, ktoré polia treba zasiať, dokonca určoval aj ceny. Postaral sa aj o to, aby 
sa roľníci vrátili do svojich dedín ešte pred príchodom zimy: „Idú mrazy, 
veľmi silné, ľud nemá sily znášať zimu, každý nech sa vráti domov, do svoj-
ho domu“ – znel rozkaz.

Roľníci obrábali pôdu, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, vlastnú pôdu 
nemali. Ich majetkom bola len malá chalupa a malá záhrada okolo nej 
s morušami R, chlievom pre ošípané a kurínom. Do najbližšej jari sa odtiaľ 
ani nepohli. Začiatkom jari slávnostne „vynášali oheň“ z domu v dedine a 
zapálili si nový vo svojich malých chatrčiach, ktoré si postavili pri poli.

Hlinená armáda
Vedľa hrobu Prvého cisára archeológovia nedávno našli 8000 hlinených 
vojakov v životnej veľkosti. Pešiakov R, lukostrelcov, bojové vozy. Každý 
vojak má iné oblečenie, iný účes, dokonca aj iný výraz na tvári. Predstav-
te si, akú moc mal za svojho života panovník, ktorého večný spánok strá-
žila takáto početná telesná stráž!

Pred koľkými storočiami začala pano-
vať dynastia Šang?

Učili sme sa už o ríši, kde mali pisári po-
dobne dôležitú úlohu. Ktorá ríša to bola?

Pre obrábanie pôdy v Číne boli príznač-
né dedinské spoločenstvá, takzvané su-
sedské občiny. Na základe čítania vysvet-
li tento výraz!

H       
 Všimni si oblečenie a zbrane! 

Na obrázku vidno asi 100 sôch. Koľkokrát je 
väčšia celá armáda?
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14.  Ako písali na starovekom 
Východe?

Na minulých hodinách sme sa učili o vzniku štátov (a mestských 
štátov). Určite ste si všimli viaceré podobné črty. Takouto podobnos-

ťou je aj objavenie písma. A nie je to náhoda! Vedúci štátov, kňazi 
a vyberači daní by bez písma nemohli vykonávať svoje úlohy. Bez 

používania písma by teda prvé štáty neboli vznikli.

Dejiny písma: čo, na čo, čím písali?

Z doby ktorého kráľa sa nám zachoval prvý zákonník?

Prvé písma vznikli na začiatku staroveku.    
          

       N   
  

Písmo vynašli  v Mezopotámii. I   
 klinovým písmom,     

   R

        Ako určovalo for-
mu znakov to, čím a na aký materiál písali?

Dodnes najslávnejšie staro-
veké písmo používali v Egyp-
te. Nazýva sa hieroglyfickým
písmom   

 V     
   

     
     

    
 V    
     

V Číne sú znaky písma 
zložité obrazy, ktoré kreslia 
štetcom.    

  Č    
  K   

     
  

E  Vieš, ako rozlúš-
tili ich význam? Ak nie, pozri si to naprí-
klad v tejto knihe: A. Roselie David: Az 
egyiptomi birodalmak (Egyptské ríše, 
Vydavateľstvo Helikon, 1986. strany 49.-
51.)

  Papyrus vyrábali tak, že zo stebla vod-
nej rastliny, nazývanej papyrus, nastrihali 
dlhé pruhy. Položili ich tesne vedľa seba. 
Potom kolmo (krížom) na ne priložili ďal-
šiu vrstvu pruhov z rastliny. Nakoniec tieto 
vrstvy zlisovali. Po popísaní papyrus zvi-
nuli a skladovali ho vo forme zvitkov R. 
 Používali čierny a červený atrament. 
Čierny vyrobili zo sadze a červený z okra. 
Červenou písali dôležitejšie časti. Egypt-
ský čierny atrament je jednou z najtrvác-
nejších farieb: znaky napísané týmto atra-
mentom za uplynulé tisícročia takmer vô-
bec nevybledli.

H        
    D   

      

  Papier v staroveku vedeli vyrobiť len 
v Číne. V Mezopotámii znaky písma väč-
šinou vtlačili na mäkké hlinené doštičky. 
Používali na to trstenicu R, ktorej koniec 
šikmo odrezali. Doštičky nechali vyschnúť 
na slnku, dôležitejšie vypálili. Najdôležitej-
šie texty, napríklad Chammurapiho záko-
ny, vytesali do kameňa.

       
     K   M
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Od obrázku k písmenu

Otázky na zhrnutieAko písali na starovekom Východe?

Môžeme si položiť otázku, či sa formy 
písmen vytvorili náhodne. Dnes už vie-
me, že nie. Asi pred sto rokmi istý anglic-
ký bádateľ našiel v baniach, ktoré už dáv-
no nepoužívali, popísané doštičky. Znaky 
na nich boli spojivom medzi egyptským a 
fenickým písmom. Toto písmo nazývame 
starosemitským písmom. Je zaujímavé naj-
mä preto, že obsahovalo 32 znakov, čiže 
nemohlo to byť obrázkové písmo, veď tie 
obsahujú tisícky znakov!
 Starosemiti najskôr prevzali egyptské 
písmo. Použili ho pri písaní vo vlastnom 
jazyku. Vtedy zistili, že ak na zapísanie kaž-
dej hlásky použijú osobitný znak (písme-
no), tak asi 30 znakmi vedia všetko napí-
sať. Názov predmetu, ktorý znázorňoval 
jeden hieroglyf, si preložili do vlastného 
jazyka a odvtedy ten znak označoval prvú 
hlásku daného slova. Písmeno „a“ naprí-
klad vzniklo podľa uvedenej kresby. (Na 
základe práce Szántóné Balázs Edit: Írástör-
ténet és történelemtanítás Dejiny písma a 
vyučovanie dejepisu)

  V Číne dodnes neprešli na hláskové 
písmo. Prečo asi? Veď k takémuto písmu  
stačí, ak sa naučíme 30-40 písmen! Preto 
je to tak, lebo Čína je obrovská krajina, a 
v niektorých jej oblastiach hovoria ľudia 
natoľko odlišnou čínštinou, že Číňania si 
navzájom nerozumejú. Avšak týmto zna-
kom,  podobným obrázkom, rozumie kaž-
dý. Noviny a knihy netreba prekladať.

M    
  

E      
  

Č     
  

1. Prečo má písmo dôležitú úlohu v živote štátu?
2.  Porovnaj klinové písmo, hieroglyfy a čínske písmo! (Podobnosti 

– odlišnosti)
3.  Aký je rozdiel medzi hore uvedenými písmami a hláskovým písmom?
4.  Porozmýšľaj! Vidíš súvislosť medzi vyspelosťou národa (štátu) a 

písmom, ktoré tam používajú?

Aj ty to vieš urobiť!
V         

          
         

       O  
          
        K  A  

 M  E      T      
V  M  

 Písmenám ktorej abece-
dy sa podobajú tieto písmená? V čom sa od 
nich líšia? Nájdi také písmená, ktoré sa po-
dobajú našim dnešným písmenám!

Veľká novinka: abeceda

Najväčšiu zmenu vo vývoji písma znamenalo objavenie hlásko-
vého písma. K          

         
  
Prvú abecedu,       

zostavili starovekí Feničania,   O   
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Malá Ázia

FENÍCIA

Byblos

Tyros

Jericho

Jeruzalem

PALESTÍNA

S t r e d o z e m né  m o r e

Mŕtve more

EGYPT
Sinajský 
polostrov

ARÁBIA

N
íl

Červené
more

15. „Zasľúbená zem“

Územie na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora zohralo 
v staroveku veľmi dôležitú úlohu. Jedna z najzaujímavejších 

kultúrnych pamiatok ľudstva, Biblia, je spojená predovšetkým 
s týmto územím.

Palestína

¸ Hovorí sa, že Palestína (a Fenícia) ležia pri križovatkách obchodných 
ciest. Vysvetli to na základe historického atlasu! (2/c)

    Palestína.     rozmani-
tá krajina. N          

 V         
    

V  žil v Palestíne židovský národ. Dejiny tohto náro-
da majú bohatý   zdroj: Bibliu.

Stará zmluva

Biblia     A      
Skladá sa z dvoch veľkých častí, zo Starej zmluvy a z Novej 
zmluvy. Stará zmluva je posvätnou knihou židovského a kres-
ťanského náboženstva, kým Nová zmluva je posvätnou kni-
hou kresťanského náboženstva.      

        
     

H        
        
 

Biblia podáva náboženský výklad sveta,     
   Židovské náboženstvo     

     uznáva jediného Boha
   

O ktorých polyteistických náboženstvách sme sa učili doteraz? Čo 
znamená výraz „náboženský výklad sveta“? Ako vysvetľujú nábožen-
stvá vznik sveta? Čo riadi šťastie človeka na Zemi?

   Na základe re-
liéfu terénu R povedz, aký kontakt má toto 
územie s morom!

 T    T   
    M    

   T    
     

     
 S Aké tu môže byť podnebie 

(čo naznačuje obrázok)? Pre akú poľnohospo-
dársku činnosť zabezpečuje dobré podmien-
ky táto krajina?
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N    

  Prvé vety Biblie:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem 
však bola beztvárna a pustá; tma bola 
nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa 
nad vodami.
 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 
svetlo. 
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh 
oddelil svetlo od tmy.
 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu 
pomenoval nocou. A bol večer a bolo rá-
no: prvý deň...“

Vysvetli výraz „Zem však bola beztvár-
na“.

  „Urob si koráb z jedle a z rohože; urob 
koráb s priehradami a natri ho zvnútra i 
zvonku smolou. Takto to urob: tristo lak-
ťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov je-
ho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na ko-
rábe urob strechu. Na korábe urob dve-
re a umiestni ich na boku.“ Urob spod-
né, stredné a horné podlažie. (Prvá kniha 
Mojžišova – Genesis, 6.14-16)

Z akých materiálov postavil koráb? 
  Vyjadri rozmery korábu dnešnými mer-
nými jednotkami! (Aký dlhý bol asi jeden 
lakeť?)

  Ak sa ti  chce, nakresli podľa opisu Noe-
mov koráb!

  Keď sa koráb priplavil na vrch Ararat, 
Noe vypustil oknom holubicu. Tá sa však 
vrátila do korábu, lebo nenašla pevninu. 
O týždeň znovu vypustil holubicu, ktorá 
sa vrátila až k večeru. V zobáku mala čer-
stvý olivový list. Z toho Noe poznal, že vo-
dy na zemi ustúpili. A Boh ustanovil zmlu-
vu s človekom a so všetkými živočíchmi. 
Sľúbil, že potopou už nezničí život na Ze-
mi. Na znak zmluvy položil svoju dúhu na 
oblaky. Po hrozivých búrkach sa odvte-
dy často objaví na nebi dúha na zname-
nie toho, že vody sa už nikdy nestanú po-
topou.

  Čo znázorňuje holubica, ktorá nesie 
v zobáku olivovú vetvu?

  Zisti, prečo sa v skutočnosti objaví na 
nebi dúha!

¸  Aký vysoký je Ararat? (Historický atlas 
2/c) Porovnaj ho s najvyšším vrchom 
v Maďarsku!

Stvorenie sveta

S             
  A   E         

 E     R       
     A   E      

          R  O  
       

S          
    

Potopa

    
    

    
     

     
     

   N
     
   

  V
    

   
N      

           
         

K          
    V         

    N      A   
      

Ďalšie časti Starej zmluvy hovoria väčšinou o starovekých de-
jinách židovského národa.

K     A    Zisti, v ktorej súčasnej 
krajine sa tento vrch nachádza! Charakterizuj tento kraj!
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Útek z Egypta

Predkovia Židov pochádzajú z Mezopotámie. Odtiaľ putovali 
do Egypta     Č   upadli do otroctva, preto 
sa snažili  E  ujsť. To sa im  podarilo pod vedením 
Mojžiša,    R.

M     E         
 D          E  
        E      

  N      E    
    A         

 
M          Boh mu však priká-

zal, aby vyslobodil židovský ľud z egyptského otroctva. T   
          E   

    Boh   poslal na Egypt desať rán.
         E

 N          
   

       Č   
       N    

        
Židia       sa dostali do „Zasľú-

benej zeme“     K     Pa-
lestínou.

& Počas putovania dostali – podľa Biblie – od Boha zákony (tzv. Desať 
prikázaní). Prečítaj si tieto zákony v Čítanke (40. strana). Ktoré z týchto 
prikázaní dokazuje, že židovský národ veril v jedného boha (bol mono-
teistický)?

M  S  M  
   I   

    Ako vy-
jadril umelec ohromnú telesnú 
a duševnú silu Mojžiša?

  V čase, keď sa Mojžiš narodil, faraón na-
riadil, aby každého novorodeného židov-
ského chlapca hodili do Nílu. Preto to uro-
bil, aby sa neskôr Židia nemohli proti nemu 
vzbúriť. Mojžiša jeho matka vložila do ko-
šíka a ten ukryla do rákosia  na brehu Nílu. 
Dcéra faraóna sa práve chcela okúpať v Ní-
le a našla dieťa. Zobrala si ho k sebe a dala 
ho vychovať.

  Mojžiš spoznal Božiu vôľu za zvlášt-
nych okolností. Práve pásol svoje ov-
ce, keď uvidel zázrak: ker neďaleko ne-
ho horel plameňom, ale nezhorel. Priblí-
žil sa k nemu a vtedy začul hlas Boha: „Ne-
približuj sa sem! Zobuj si obuv z nôh, le-
bo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná 
pôda.“

  Desať rán, ktoré Boh poslal na Egypt, 
boli tieto: voda Nílu sa premenila na krv a 
všetky ryby v nej zahynuli (1). Územie Egyp-
ta zaplavila hromada žiab (2), vší (3), hmyzu 
(4). Na dobytok poslal hrozný mor (5) a te-
lá Egypťanov pokryli vredy (6). Krajinu po-
stihlo krupobitie (7) a kobylky zničili všetky 
rastliny (8). Potom na Egypt spadla trojdňo-
vá tma (9). A desiata rana bola najťažšia: za 
jednu noc zomrel každý prvorodený syn 
v egyptských rodinách, aj najstarší syn fa-
raóna (10).

S    
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Otázky na zhrnutie„Zasľúbená zem“

  Mesto Jericho sa – podľa Biblie 
– podarilo dobyť takto: Boh prikázal 
Židom, aby počas šiestich dní mesto 
každý deň obišli a na siedmy deň mesto 
obišli sedemkrát. Medzitým kňazi mali 
vytrubovať na svojich obrovských rohoch. 
Tak aj urobili a v siedmy deň sa ich vodca 
prihovoril Židom takto: „Zakričte, lebo Pán 
vám vydal mesto!“ A skutočne – hradby 
Jericha sa zrútili a obliehajúci Židia mohli 
mesto bez ťažkostí dobyť. 

Izrael

& Vieš, ako zvíťazil mladý Dávid nad obrom Goliášom? Ak nie, prečítaj 
si to v čítanke (41. strana)!

Na konci svojho putovania      
  založili jednotný židovský štát, Izrael.   

  kráľom Dávidom,   I       
K  K     Jeruzalem.

Rozkvet židovského štátu spadá do obdobia panovania D
    kráľa Šalamúna.   

      Okrem spravodlivých 
rozsudkov ho preslávili aj jeho obrovské stavby. N  
         T  

     

& Vieš, ktorý bol najslávnejší rozsudok múdreho Šalamúna? Ak nie, 
prečítaj si to v čítanke (44. strana) a vysvetli, ako zistil Šalamún pravdu!

T          
 K       
       

       
     

Čo všetko môže slúžiť za základ 
rekonštrukcie (opätovného postave-
nia) starej budovy?

    S  
N     A   
E  
D     

 E  M
 I  D   

1.  Odôvodni, prečo je Biblia posvätnou knihou a historickým prameňom 
zároveň!

2. Aké časti má Biblia?

3. Čo znamená pojem „dedičný hriech“?

4. Čím sa preslávili Dávid a Šalamún?
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Dunaj Č i e r n e m o r e

Eufrat

Tingis
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Motya
Idalion

Pád

Byblos

TyrosKartágo

Leptis Magna

Níl

Fenické mestá a mestá založené Feničanmi

Obchodná cesta

Fenícia

Fenické osady

& Prečítaj si, ako vynašli výrobu skla! (Čítanka, 39. strana)
Už samotný hodváb bol veľmi drahý, lebo ho privážali sem z veľkej diaľ-

ky. Odkiaľ?
Akú súvislosť vidíš medzi vyspelým obchodom a vyspelým písmom?

Obyvatelia Fenície: „furmani mora“
Aj Fenícia leží na východnom pobreží Stredozemného mora, na sever 
od Palestíny. Hlavným zamestnaním obyvateľstva na pobreží bolo rybár-
stvo. Blízkosť mora však využívali aj iným spôsobom. Fenícia leží na križo-
vatke dôležitých suchozemských a námorných obchodných ciest. Preto 
sa mnohí z tunajších obyvateľov zaoberali aj obchodom.

Najcennejším prírodným bohatstvom Fenície boli céder R a dub, kto-
ré používali na stavbu lodí a budov. Drevo predávali, ale aj oni boli zná-
mymi lodiarmi R. Okrem toho obchodovali aj so svojimi remeselníckymi 
výrobkami: sklenenými nádobami a tkaninami purpurovej farby.

Chráneným tajomstvom fenických remeselníckych dielní bol postup 
farbenia purpurom. V staroveku ešte nepoznali umelé farby, preto si veľ-
mi vážili tie prírodné materiály, ktoré pekne farbili. Tkanivo purpurovej 
farby prinášalo Feničanom veľké zisky. Farbivo získali z morských slimá-
kov purpurových tak, že rozkúskované telá slimákov nahádzali do kotlov 
s horúcou vodou. Zafarbenú vodu potom precedili a do nej namoči-
li tkanivo. K zafarbeniu jedného kilogramu vlny potrebovali asi 4000 až 
5000 slimákov! V staroveku zaplatili za purpurové hodvábne tkanivo roz-
právkové sumy. Považovali ho totiž za znak moci a bohatstva. 

V staroveku nazývali Feničanov „furmanmi R mora“. Na pobreží Stre-
dozemného mora a na ostrovoch zakladali obchodnícke  mestá. Najsláv-
nejšie z nich boli Byblos a Tyros. 

Vo Fenícii nevznikol jednotný štát. Obchodnícke mestá boli samostat-
né mestské štáty. Na ich čele obyčajne stál kráľ, ale bohatí obchodníci a 
majitelia lodí mali tiež veľký vplyv na riadenie mesta. 

Najdôležitejším vynálezom Feničanov bolo hláskové písmo. Jeho zme-
nená forma je zachovaná aj v našej abecede.

M    T  C
 K   O   

   L  Porovnaj 
maľbu a fotografiu! Čo môže byť dôvodom
rozdielu?

O        H       

m o r e
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Staroveký VýchodZhrnutie

N

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 C  Az első civilizációk 
(Prvé civilizácie).  
 Ú     Ősi 
kultúrák, születő államok (Séria Nové 
obrázkové dejiny: kultúry, rodiace sa 
štáty).  
  Ú     Az óko-
ri Egyiptom és Hellász története (Séria 
Nové obrázkové dejiny: Dejiny starove-
hého Egyptu a Helady).  
K  L  Ré fiai (Synovia Réa).

 
H   Az írnok és a fáraó (Pi-
sár a faraón).  
V  D  Ős napkelet (Starove-
ký Východ).  
C  D N  Tu-
tanhamon.  
M    Múmiák. (Séria 
Čo je čo?: Múmie).  
K   Az írás története (Dejiny pí-
sania).  
C C  R  A világ te-
remtése (Stvorenie sveta).  
L   V  Kis bibliai atlasz  
(Malý biblický atlas).  
Staroveké civilizácie E  

  V  
S
V   Bohovia a králi 
starého Egypta.  

S         S   
            

        
V   V     

 V       
            

 
        

         M   
    V    

V M          
    E    Č   

    
V      
V     V     

        
        

N   V      
  E        

       
   K            

      K       
 

   V     V  K    
  N  

            
   M  E  I   Č  

  
    M   E   V   
   V        

 V
      
   Č         

 Č         I
 K     Č
 V     V
  A         

    
  A          

   
 Č    C  C  M  D  
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IV. kapitolaStaroveké Grécko

Doteraz sme sa učili o takých štátoch, v ktorých písali obrázkami alebo zložitými znakmi. Staroveké 
Grécko bolo prvou krajinou, kde dodnes používané hláskové písmo bolo všeobecne rozšírené. 
Najmä tomu môžeme ďakovať za rozkvet vied a literatúry. Týmto môžeme vysvetliť aj skutočnosť, že 
o starovekých gréckych dejinách vieme veľmi veľa: o ich bitkách, hrdinoch a každodennom živote. 
Vieme aj to, prečo a ako sa stavali tie prekrásne budovy. Na tejto fotografii vidíš tie najslávnejšie.
(Foto: Yann Arthus-Bertrand)
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Peloponéz

    E  
   M  Na základe 

mapy charakterizuj prírodné danosti oblasti! 
V čom sa líši povrch Egypta a Grécka?

¸ Pozri v historickom atlase (3/a), kde sa 
usadili jednotlivé grécke kmene!

16. Bohovia a hrdinovia
Grécko je najobľúbenejším miestom turistov na svete, alebo 

prinajmenšom v Európe. 
Horúce leto, dlhé a členité morské pobrežie a stovky ostrovov sú 

bezpochyby príťažlivé. Ale hlavným dôvodom záujmu je množstvo 
starovekých pamiatok. Kto a kedy postavil tieto budovy? 

O tom sa budeme učiť.

Najstaršia minulosť

Gréci sa prisťahovali na Balkánsky polostrov v druhom tisícročí 
pred Kr.   

S         
      H     grécke mýty R

a povesti. T         
            
             

  Sú   dôležitými historickými prameňmi.

Akí boli bohovia Grékov?

Náboženstvo starovekých Grékov bolo polyteistické. Ich boho-
via sa  podobali ľuďom, ibaže mali oveľa väčšiu moc a 
boli nesmrteľní. A    

          
           sa mie-

šali do osudov pozemských ľudí,      

& Prečítaj si príbeh o Prometeovi v čí-
tanke (45. strana)! Dokáž na základe prí-
behu, že náboženstvo starovekých Gré-
kov bolo polyteistické!
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V          
           
         

      Olymp,    
   

Obyvatelia Olympu

   
    

 Hlavným bohom bol 
Zeus,     O   

       
S     

 S    
         

    
Jeho bratia boli Poseidón, boh mora, a Hádes, boh podsvetia.

        S   
         A    

    
H             

           
  T        

    S     
Najmilšou dcérou Dia (Zeusa) bola Pallas Aténa, bohyňa múd-

rosti a umení.        
A             

Súhrn príbehov a mýtov o bohoch nazývame mytológiou.

  Diova manželka Héra bola ochranky-
ňou rodiny, domova a žien. A keďže ani 
bohovia neboli dokonalí, aj na Olympe 
sa veru vyskytovali rodinné hádky. Keď sa 
Zeus a Héra hádali, celý vrch sa otriasal a 
na zemi sa spustili búrky, udierali hromy a 
blesky.
 Synovia Dia a Héry: Ares, boh vojny; 
Héfaistos, krivý boh kováčov, ktorý nevy-
rábal len vynikajúce zbrane, ale staval aj 
paláce zo zlata a striebra pre olympských 
bohov. 
 Manželkou Héfaista bola Afrodita, bo-
hyňa krásy a lásky, ktorá sa vraj zrodila 
z morských vĺn. 
 Diovým synom bol Apolón, ktorého 
považovali za boha veštenia a básnictva. 
 Hermes bol takisto Diovým synom. 
Keď sa narodil, ihneď chcel jesť pečien-
ku upečenú z čerstvého mäsa. Mohol si 
to dovoliť, veď bol synom hlavného boha. 
Ukradol päťdesiat najkrajších kráv boha 
Apolóna. Dve si z nich už v ten deň upie-
kol a zjedol. 
 Apolón sa náramne nahneval a išiel 
sa sťažovať k Diovi. Zeus prikázal Hermo-
vi vrátiť ukradnuté kravy. Navyše, aby sa 
jeho brat až tak veľmi nehneval, Hermes 
mu daroval aj lutnu R, ktorú vyhotovil 
z panciera korytnačky. Odvtedy bol Apo-
lón bohom básnictva (svoje básne spie-
val za sprievodu lutny). Hermes sa stal bo-
hom zlodejov a obchodníkov. 

& Prečítaj si podrobnejší príbeh o Apoló-
novi a Hermovi! (Čítanka, 49. strana)

  Podnebie Grécka je horúce a suché. 
Farba oblohy je – a bola aj v staroveku – 
takmer vždy krásna tmavomodrá. Vysoké 
vrcholy Olympu sú však takmer vždy za-
halené oblakmi.

Ako tento zaujímavý a krásny prírodný 
úkaz prispel k vzniku tej predstavy Grékov, 
že bohovia bývajú na Olympe?

O  O Podľa čoho možno spo-
znať jednotlivých bohov? Kto sedí na tróne?

H

A

A

 AA

H
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Veštiarne

S            
  N     veštcov. V     

      N  
  v Delfách.

Trójska vojna

Č          V     
   

V           
       E   T   
       V      

       
K      H   A   A   

      S    N  
 D           
    

       H   
     A    A   

           A

Vysvetli, prečo práve týmito sľubmi chceli ovplyvniť bohyne Parida! Ty 
by si sa ktorým sľubom dal(a) „podplatiť“? 

A           H  
        

 A      H      T  
S          

      T

  V Delfách vysvetľovali návštevníkom 
slová kňažky (volala sa Pýtia) iní kňazi, 
pravda za vzácne dary. (Podľa jedného vy-
svetlenia stál stolec Pýtie nad skalnou trh-
linou, z ktorej prúdili do výšky omamné 
plyny. Veštkyňa si pod ich vplyvom mys-
lela, že vidí budúcnosť. Protirečí tomu ale 
fakt, že archeológovia nenašli v Delfách 
žiadnu trhlinu.)
 Nevieme presne, čo odznelo v týchto 
veštiarniach, ale určite tu vyslovili aj veľa 
dvojzmyselných veštieb. O takej hovorí aj 
tento súdobý príbeh:
 Kráľ jednej maloázijskej ríše sa pri-
šiel poradiť do veštiarne. Chcel vedieť, či 
má začať vojnu proti mocnému perzské-
mu kráľovi. Odpoveď znela takto: „Ak na-
padneš kráľa Perzie, padne jedna veľká rí-
ša.“ Samozrejme tento kráľ vo vojne utrpel 
potupnú porážku. „My za to nemôžeme – 
povedali kňazi veštiarne -, na to sa nepý-
tal, ktorá ríša padne: či jeho, alebo nepria-
teľova.“

¸ Nájdi v historickom atlase Spartu a 
Tróju! (3/a)

& Po trójskej vojne Odyseus ešte desať ro-
kov blúdil po mori. Nemohol sa vrátiť do-
mov, lebo ho bohovia potrestali. Prečítaj si, 
aké zaujímavé dobrodružstvá prežil cestou 
domov! (Čítanka, 46. strana)

      T    T
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Otázky na zhrnutieBohovia a hrdinovia

T     T
      

„...bol jej osudom zánik Tróje,
ak raz koňa tohto prijala,
v ktorom sedeli najzdatnejší
a priniesli smrť a porobu Trójanov.“

(Na základe Odysey)

  V dlhej vojne rad-radom padli najväčší 
hrdinovia: druhý syn trójskeho kráľa, Hek-
tor a najzdatnejší grécky bojovník, Achil-
les.
 Celé Achillovo telo bolo nezraniteľné, 
lebo ho matka ako novorodeniatko po-
norila do vody zázračnej rieky. Telo člove-
ka, ktoré zvlhčila táto voda, sa stalo nezra-
niteľným. Na Achillovo nešťastie, táto záz-
račná voda nezaliala jeho päty, pretože 
matka ho držala za ne. A tu ho trafil jedo-
vatý šíp, ktorý na neho vystrelil Paris! 

Trójsky kôň

V            
     O    N  

            
       O     

   N   T       
    V      

        O    
    

1.  Porovnaj náboženstvo Egypťanov a 
Grékov!

2.  Ktorého boha znázorňujú tieto predmety: 
blesk, trojzubec, kopija?

3. Porozprávaj príbeh trójskej vojny!
4. Čím sú známe Delfy?

N       O
 →  → H  
 A  → H

A  → H  A  
T   O
V   D  
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17.  Povesti a skutočnosť
Určite vieš, že povesti nie sú iba rozprávky, ale obsahujú veľa histo-
rickej pravdy. Majú teda hodnotu aj ako historické pramene. Koľko 

je asi pravdy na príbehu trójskej vojny?

Grécka príroda a hospodársky život

S        Územie Grécka po-
krývajú pohoria,           

     mohli vypestovať len veľmi málo 
obilia.           

 
Prvú skupinu gréckych rodov a kmeňov,     

  tvorili Achájci. O     
          olivovníku.
V         

          
 O           
   D     

D     pastierstvo. S    
 

O     A    
  A         grécke po-

brežie bolo vhodné pre plavbu:      
   Č        

   Achájci  stavali silné nákladné a  
vojenské lode.

O      
 Zisti, na čo všetko používame 

olivy!

  Na jeseň dozrievali olivy, plody olivov-
níkov. Vtedy ich obíjali dlhými palicami, 
zozbierané plody potom močili vo vriacej 
vode. Nakoniec z bobúľ vylisovali olej. Olej 
používali predovšetkým na varenie, tak 
ako aj dnes. Okrem toho ho používali ako 
kozmetiku, a naliali si ho do malých kahan-
cov R, ktorými sa svietilo. 
 Olej a víno kvasené z hrozna sú dodnes 
najdôležitejšími produktmi, ktoré Grécko 
vyváža do zahraničia.

L        

     Zisti, 
kam by patril tento nález na vedľajšom ob-
rázku o lisovaní oleja!

M      C
¸ Pozri sa v historickom atlase (3/a a 3/b), kto-
rým smerom sa mal vydať obchodník, ktorý sa 
chcel dostať z Mykén na Cyprus! Koľko kilomet-
rov musel cestovať? 

  Pomocou kresby opíš príznačné črty krajiny! Pre ktoré hospodárske činnosti má  dobré podmienky?
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L     V       
 V            M    

             
K

    M Vyber jednu z nich a povedz, ako s ňou mohli 
bojovať!

Trójska vojna

Z vojenských výprav Achájcov je najznámejšia trójska vojna.
         D  

   O        
 R    Homér     K  

             
     Gréci prevzali a rozvinuli 

abecedu Feničanov.
 H       A   

 Heinrich Schliemann       
    T  

  Schliemann mal osem rokov, keď od 
otca dostal obrázkovú knižku dejín. Na 
jednej z malieb bola vyobrazená Trója 
v plameňoch. „Taká bola Trója?“ – pýtal sa. 
Otec mu prikývol. „A to všetko sa zničilo 
a nikto nevie, kde to bolo?“ – „Veru, veru“ 
– odpovedal mu otec. „Ja tomu neverím!“ 
– vykríkol malý Schliemann. „Keď budem 
veľký, nájdem Tróju a kráľovský poklad.“
 Na dosiahnutie svojho cieľa potrebo-
val veľmi veľa vedomostí a peňazí. Mno-
ho študoval a medzitým pracoval - snažil 
sa získať aj peniaze na výskumy. 
 Keď sa vybral hľadať Tróju, mal v rukách 
Homérove básne. Doslova sledoval mies-
ta a  prírodu, opísané v eposoch. Onedlho 
z hlbín kopca vykopali pozostatky múrov, 
potom zlaté, strieborné a bronzové šper-
ky, nástroje a zbrane. Schliemann mohol 
prehlásiť, že našiel Tróju a zvyšky kráľov-
ského pokladu – ktoré nenašli achájski bo-
jovníci pred tritisíc rokmi. Objavenie Tró-
je v r. 1873 bolo svetovou senzáciou. Po 
smrti Schliemanna pokračovali v jeho prá-
ci. Archeológom sa podarilo odkryť deväť 
zrúcanín hradu – vo vrstvách nad sebou!

Ako je to možné? Mysli na 8. lekciu!

      
      

 A      
  T Čo myslíš, prečo robili  

posmrtné masky? Ako ich vysobili?

  Najväčšou a najviac opevnenou osa-
dou Achájcov boli Mykény.
 V mykénskych hrobkách objavené 
„mŕtvoly boli doslova pokryté obrovským 
množstvom zlata a drahokamov“ – napí-
sal istý archeológ. Nie je teda náhodou, že 
tento hrad už v staroveku mal názov „My-
kény bohaté na zlato“.

¸ Nájdi v historickom atlase Mykény! (3/
a)

& Čo si myslíš, aké predmety našli ar-
cheológovia v Mykénach? Odpovedz na 
otázku, potom svoju odpoveď porovnaj 
so skutočnosťou! (Čítanka, 54. strana)
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Otázky na zhrnutie Povesti a skutočnosť

H       
    K     

    

„...Je šťastný na svete ten, koho milujú 
múzy 
a uštedria mu dobra i zla:
i keď ho zbavili zraku, ale dali 
mu piesne, sladké ako med.”
(Napísal to Homér, pravdepodobne 
o sebe)

Grécke mestské štáty

Č      O     K  vtrhol 
na Balkánsky polostrov ďalší grécky kmeň, Dóri. S  

      
Ť          Achájci a ostat-

né grécke kmene  I     Okrem Bal-
kánskeho polostrova zaľudnili aj ostrovy Egejského mora a po-
brežie Malej Ázie.

¸ Ukáž v historickom atlase tri veľké územia, ktoré obývali starovekí 
Gréci! (3/a)

Železo sa čoraz viac rozšírilo,      
              

       
N          

  Gréci žili v mestských štátoch   
 K           

       vynikali  Atény 
a Sparta. O      

¸Nájdi v historickom atlase Atény a Spartu! (3/a) Pozri sa, ktorý z gréckych 
kmeňov postavil jeden a ktorý druhý polis!

O        D Čo môžeš zistiť 
o tomto meste na základe obrázku?

A        A  T  
 H

S  D  →    

 A  S

1.  O ktorých gréckych kmeňoch sme sa 
učili? Vyhľadaj na mape, kde sa usadili!

2.  Prečo vypukla trójska vojna v povesti a 
prečo v skutočnosti?

3. Čo je polis?

szlov_5_2009_7uny.indd   68 8/10/09   11:11:56 AM



S  69

M        
 K

Rozkvet a pád Kréty
Ostrov Kréta leží vo východnej panve Stredozemného mora na križo-
vatke námorných obchodných ciest. V 3. a 2. tisícročí pred Kr., teda ešte 
pred príchodom Achájcov, tu rozkvitala krétska kultúra. Bola založená na 
bohatstve, ktoré získala z moreplavby a  obchodu. Na ostrove vznikli bo-
haté mestá s pompéznymi palácmi.

Spomedzi budov, ktoré odkryli archeológovia, vyniká palác v mes-
te Knossos. Jeho rozloha bola takmer 19-tisíc metrov štvorcových a po-
zostával z 1300 väčších a menších miestností. Dnes môžeme vidieť iba 
jeho zrúcaniny. Medzi miestnosťami sú rozoznateľné skladové komory. 
V obrovských keramických nádobách (podobných vázam) skladovali 
olej, víno, obilie a iné plodiny. Ale v paláci boli aj dielne, obývacie izby, kú-
pele, miestnosti, v ktorých sa konali náboženské obrady, ako aj slávnost-
né sály panovníka, v ktorých prijímal poslov a viedol rokovania. Miest-
nosti boli postavené okolo veľkého obdĺžnikovitého dvora a do vzdia-
lenejších miestností viedli chodby a schodištia. Priestor v paláci členi-
li aj zaujímavé stĺpy: smerom nahor sa rozširovali a boli ukončené veľký-
mi hlavicami R, podobnými vankúšom. Sály, nádvoria, chodby a precho-
dy tvorili komplikovaný systém, ktorý sa návštevníkom zdal byť nepre-
hľadný. O tom svedčí aj táto legenda: Mocný krétsky kráľ Minos mal syna 
Minotaura. Ten bol netvorom (mal ľudské telo a býčiu hlavu), preto mu 
dal jeho otec postaviť taký palác (labyrint), z ktorého žiadny človek ne-
bol schopný trafiť von. (V skutočnosti Minos nebol živou osobou, takto
sa nazývala na Kréte kráľovská hodnosť.)

Je zaujímavé, že ani palác, ani mesto nechránili hradby pred útokom 
nepriateľa. Obrana bola úlohou silného krétskeho vojenského loďstva. 

V polovici 2. tisícročia pred Kr. Achájci napadli a obsadili ostrov. Pora-
zenie ostrova však nezáviselo len od šikovnosti achájskych bojovníkov. 
„Pomohla im“ jedna z najväčších prírodných katastrof staroveku, výbuch 
jednej sopky. Následkom výbuchu sa ostrovom prehnalo zemetrasenie a 
pri pobreží sa zdvihli vlny vysoké ako veže. Vlnobitie zdvihlo krétske lode 
ako ľahké listy zo stromu, rozdrvilo ich na triesočky a potom ich vysypalo 
do hĺbky pevniny. Bez flotily R nebolo možné Krétu ubrániť. 

¸ Nájdi v historickom atlase ostrov Kréta! 
Na križovatke ktorých námorných obchod-
ných ciest leží?

& Podľa povesti palác postavil v Knossose 
Daidalos. Zisti, o čom je povesť o Daidalovi 
a Ikarovi a kto porazil netvora  s býčou hla-
vou, Minotaura. (Čítanka, 52.-53. strana)

Mnohým ľuďom býva zle, točí sa im hlava 
počas dlhej cesty. Liek, ktorý im pomôže, 
je pomenovaný po Daidalovi. Zisti, ako sa 
volá tento liek!

& V staroveku často vysvetľovali moc 
slávnych panovníkov ich vzťahmi k bo-
hom.  Čo myslíš, s ktorým gréckym bohom 
„mal vzťah“ podľa Homéra kráľ Minos? (Po-
môže ti čítanka, 51. strana)

¸Akým znakom sa označuje výbuch sop-
ky v historickom atlase? (3/a)

¸ Odhadni vzdialenosť medzi sopkou a 
mestom Knossos, potom svoj odhad skon-
troluj meraním! (Historický atlas 3/a)

& Vieš, ako sa zachovala v gréckych mý-
toch  spomienka na výbuch sopky? Ak nie, 
nalistuj si 48. stranu v čítanke!

¸ Vysvetli na základe mapy, prečo ka-
tastrofa nezničila Atény a Spartu!

  N  K          
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  Pôvod olympiád: Čo máme robiť, ak 
sa chceme povýšiť medzi nesmrteľných 
bohov? Je to jednoduché: máme urobiť 
„iba“ dvanásť takých prác, ktoré vykonal 
nesmierne silný hrdina Herakles (aj Herku-
les). Odtrhol napríklad zlaté jablká zo stro-
mu na konci sveta, ktorý strážil drak, zvíťa-
zil nad netvorom, ktorý mal tri telá, alebo 
vstúpil do podsvetia, aby odtiaľ priniesol 
trojhlavého psa. Za svoje skutky si vyslú-
žil odmenu: bohovia na Olympe ho prijali 
medzi seba. (Dodajme, že jeho úlohy bo-
li o to ľahšie, že pochádzal síce od pozem-
skej matky, ale jeho otcom bol Zeus.)
 Nezabudol však na pozemských hr-
dinov. Rozhodol sa založiť preteky, kde si 
môžu z času na čas zmerať svoje sily naj-
silnejší, najšikovnejší Gréci. Herakles vy-
bral miesto pre preteky a po vrchu, kde ži-
li bohovia, ho nazval Olympiou. Zasadil tu 
olivovník, aby z jeho vetiev mohli upliesť 
vence ako odmenu víťazom súťaží.

18. Olympijské hry
Poznáme veľa takých vecí, dejiny ktorých nás zavedú do starove-
kého Grécka. Takouto udalosťou sú aj olympijské hry (olympiády), 

ktoré pramenia v staroveku.

Spolupatričnosť Grékov

       N   
           

    S    H
   H  Spolupatričnosť upevňovali tri veci: spo-

ločný jazyk (a písmo), spoločné náboženstvo a vojenské spoje-
nectvá. T         

        
  D   O     D

¸ V ktorej časti Balkánskeho polostrova leží Olympia? (Historický atlas 
3/a)

Náboženstvo a šport

   R          
    Spomedzi týchto súťaží sa stali najsláv-

nejšími olympijské hry, organizované na počesť Dia.
V roku 776 pred Kr. boli prvé také preteky, keď mená víťazov 

zvečnili aj v písomnej forme. O     
    S        

    K

Posledné staroveké olympijské hry sa 
konali v roku 260 po Kr. Koľko olympij-
ských hier bolo v staroveku?

Vypočítaj, koľký rok by písali dnes Gréci, 
keby stále používali tento letopočet!

H R  O Vymysli správu s  názvom „Prišiel/ prišla som do Olympie“ o svojich zážitkoch svojmu kamarátovi/ kamarátke!
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Olympijské hry Otázky na zhrnutie

(Bola majiteľkou koní a koča.)

V     
  Ktoré typic-

ké črty starovekých olympijských 
hier vidíš na obrazoch vázy? Ak si 
pozorne pozrieš pästiarov, môžeš 
zistiť, ktorý z nich prehráva.

    
   

  Prečo boli ženy vykázané z olympij-
ských hier? Možno to vysvetliť aj tak, že 
väčšina športovcov súťažila nahá, bez šiat. 
Stalo sa raz, že istá grécka matka si chce-
la pozrieť pästiarsky zápas svojho syna aj 
napriek zákazu. Preobliekla sa za trénera 
(muža), ale darmo. Nebola totiž dosť opat-
rná. Keď jej syn zvíťazil, od veľkej radosti 
preskočila ohrady a pribehla k nemu. Roz-
hodcovia ihneď zistili, že nie je trénerom. 
Napriek tomu ju nepotrestali, „z úcty k jej 
otcovi, bratom a synovi, pretože všetci bo-
li olympijskými víťazmi.“
 Ženám usporiadali súťaže zvlášť, na 
počesť Diovej manželky Héry. Tie však ne-
boli také pestré a bohaté.

Udalosti hier

N       
    

 Na hrách sa mohol zúčast-
niť každý slobodný Grék.  

    O  
   

S         H  V  
hier museli polisy ukončiť všetky spory medzi sebou.

V prvý deň pretekov    vykonávali 
obrady       D    

    
V nasledujúcich dňoch sa pretekalo    

 R  súťaž vojnových vozov, päťboj, beh, zápasenie a päs-
tiarstvo.

O     veniec z vetiev svätého oli-
vovníka. D           

           
 

& Pretekárov, ktorí porušili pra-
vidlá, potrestali. Ako? Prečítaj si to 
v čítanke (58. strana)!

O     
  H  D   

     
         

    

  Diova socha stála v Diovom  chrá-
me v Olympii. Bola dielom najznámejšie-
ho gréckeho sochára, Feidia. Bola 12 met-
rov vysoká a pokrývalo ju zlato a slonovi-
na. Keď športovci vstúpili do Diovho chrá-
mu, uvideli pána sveta, boha sediaceho 
na tróne. V ľavej ruke držal žezlo R, v pra-
vej sochu bohyne víťazstva. Vzbudzoval 
dojem, akoby svojou obrovskou postavou 
zaplnil celý chrám. Ešte aj títo silní prete-
kári sa pred ním cítili maličkými a slabými.

  Starovekí Gréci si bohyňu víťazstva 
predstavovali ako okrídlenú ženskú posta-
vu, ktorá sprevádza víťazov v behu s fakľou. 
V tejto disciplíne súťažiaci museli bežať 
s horiacou fakľou, čo vôbec nebolo ľahké, 
pretože „svätý oheň“ fakle nesmel počas 
behu vyhasnúť. Víťazovi sa dostalo tej cti, že 
mohol zapáliť obetný oheň na oltári boha.

Ktorý zvyk novodobých olympiád pripo-
mína tento starý obrad?

Bohyňa víťazstva u Grékov sa volala Ni-
ké. Ktorá športová značka zachováva jej 
meno?

  Olympijských hier sa mohli zúčastniť 
len muži. Platilo to aj pre divákov. Ako je 
potom možné, že občas zapísali aj mená 
ženských víťazov? Kyniska, dcéra spartské-
ho kráľa, zvíťazila v Olympii až dvakrát. (Sa-
mozrejme bez podvodu!) Odpoveď sa do-
zvieš z čítania, ktoré nasleduje za touto lek-
ciou.

1.  Čo upevňovalo vedomie 
spolupatričnosti Grékov?

2.  Porovnaj staroveké a súčasné 
olympiády! V čom sú podobnosti a 
v čom rozdiely?

3.  Urob vymyslený rozhovor 
(reportáž) s víťazným alebo 
porazeným gréckym športovcom!

    K
S  

   
     
     

 
    

  
  

    D    
  O
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@

@

@

     
   A   

O      
H  

Ako potrestali zápasníka, ktorý zlomil 
prst svojmu súperovi? Na čo sa minuli 
peniaze, ktoré zaplatili ako pokutu?

      H  
    D  

    
Ako vysvetľovali na olympijských hrách 

mimoriadne športové výkony?

      H  
      

    
Akej odmeny sa dostalo víťazom okrem 

slávy?

Súťažné disciplíny starovekých olympiád
Po obradoch prvého dňa sa na druhý deň začali preteky. Doobeda uspo-
riadali súťaž vozov. Do dvojkolesových vozov zapriahli štyri kone. Pri tejto 
disciplíne neuvádzali medzi víťazmi mená športovcov, ale majiteľov vo-
zov. Poobede sa súťažilo v päťboji. Jeho disciplíny boli tieto: hod diskom, 
skok do diaľky, hod oštepom, beh a zápasenie. Ak niekto vyhral tri disciplí-
ny, určite sa stal víťazom. 

Tretí deň sa opäť začal náboženským obradom. Pred oltárom R pri 
Diovom chráme obetovali sto volov: zaklali (zabili) ich a spálili ich stehná. 
Poobede hry pokračovali súťažou mladých (12 – až 18-ročných) chlapcov
v behu, zápasení a pästiarstve.

Na štvrtý deň sa konali bežecké súťaže na rôzne trate, potom opäť zá-
pasenie a pästiarstvo. Po nich nasledovala najtvrdšia disciplína, pankrácia,
kombinácia zápasenia a pästiarstva. Bolo to úplne voľné zápasenie, kde 
sa súťažiaci udierali, fackali, kopali, dokonca aj hrýzli – i keď toto posled-
né už nebolo dovolené. Zápas trval až dovtedy, kým sa niektorý z nich 
nevzdal. Musel to urobiť tak, že svojho súpera potľapkal po pleci. V tejto 
disciplíne sa stalo, že športovca vyhlásili za víťaza až po jeho smrti. Sta-
lo sa totiž, že počas divokého zápasenia začal tohto športovca dusiť jeho 
súper. Nemohol sa vymaniť z pevného zovretia rúk na svojom hrdle, pre-
to zlomil súperovi prst na nohe. Ten mal také bolesti nohy, že sa vzdal. 
Bolo však už neskoro – jeho súper sa zadusil. Rozhodcovia mŕtvolu na-
priek tomu ovenčili a vyhlásili za  víťaza. 

Piaty deň patril oslave víťazov jednotlivých súťaží. Vtedy si spoločne 
upiekli a zjedli tie časti volov, ktoré neobetovali bohom.

Obnovenie myšlienky olympiád
Olympijské hry usporadúvali vyše tisíc rokov v Olympii. Koncom 4. storo-
čia po Kr. olympiády zakázali z náboženských dôvodov. V stredoveku sa 
na tieto hry úplne zabudlo. Výskumníci nevedeli ani to, kde by mali hľa-
dať Olympiu. Pred dvesto rokmi istému anglickému archeológovi niekto 
porozprával o tom, že na území Grécka, „neďaleko dediny Miraka, sú zrú-
caniny veľkého chrámu a okolo nich možno nájsť sochy zápasníkov“. Za-
čal sa archeologický výskum.

Prvú novodobú olympiádu zorganizovali v Aténach koncom 19. storočia. 
Pozvali na ňu športovcov mnohých krajín sveta. Malá a zrúcaná Olympia 
by samozrejme nebola schopná privítať toľkých ľudí.

Na tejto olympiáde dosiahol vynikajúce výsledky aj maďarský plavec 
Alfréd Hajós. Takto o tom píše vo svojom denníku: „Štart signalizovali vý-
strelom z pištole, a divo som sa vrhol do vlniacej sa, ľadovo studenej vo-
dy. Ani som netušil, na ktorom mieste som. Nestihol som sa  ani spamä-
tať, keď silnejúci zvuk a krik obecenstva naznačoval,  že súťažiaci dorazi-
li do cieľa. Naraz bolo počuť z výkrikov hlasy »Zito i Hungaria!« (Nech ži-
je Uhorsko!)“

Zisti, z akých disciplín pozostáva päťboj dnes!

Spoločne pozisťujte, aké športové disciplíny sú na dnešných olympij-
ských hrách!

¸ Kedy presne usporiadali prvé novodobé olympijské hry? (Historický at-
las, 3/b)

¸ Na ktorom kontinente usporiadali najviac novodobých olympiád? 
(Historický atlas, 3/b)

A  H      Čím 
odmeňovali víťazov jednotlivých disciplín na 
starovekých olympijských hrách?
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S   

H  

V       

H  

S  

   Vyber zo športovcov päťbojárov! Akú drobnú „chybu“ vidíš na zobrazení športovcov? (Je to chyba, 
ktorú učebnici možno prepáčiť.)
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  Čo všetko na kresbe 
naznačuje, že je to obchodná loď? Pomenuj 
čo najviac  predmetov a nástrojov na nej! Na 
čo sa  používali?

  Zjednotenie polisov – ako všetky 
ostatné dôležité udalosti v Helade – po-
známe aj z povestí.

V čítaní za 17. lekciou bolo za úlohu zis-
tiť, kto porazil Minotaura. Podarilo sa ti to 
zistiť?

Podľa povesti bol krétsky kráľ Minos ty-
ranom R a od Aténčanov požadoval ukrut-
né dane: každých deväť rokov museli po-
slať na Krétu sedem mládencov a sedem 
dievčat. V bludisku paláca, nazývaného La-
byrint, ich čakal strašný osud. Znetvorený 
syn kráľa Minosa, napoly býk a napoly člo-
vek, Minotaurus ich zožral. Keď Minos tre-
tíkrát vyžadoval túto daň, Tézeus, syn atén-
skeho kráľa, sa prihlásil medzi obete dobro-
voľne. Jeho cieľom bolo poraziť netvora a 
zbaviť svoju vlasť smútku a potupy. 

 Keď sa vylodili na Kréte, Ariadna, pre-
krásna dcéra krétskeho kráľa, sa na prvý po-
hľad zaľúbila do Tézea. Tajne mu dala klb-
ko nite. Vedela, že darmo Tézeus porazí ne-
tvora, ak potom zablúdi v labyrinte a umrie 
hladom. Tézeus za pomoci Pallas Atény za-
bil Minotaura, a potom držiac sa Ariadninej 
nite, ľahko sa dostal von z budovy. So svoji-
mi zachránenými druhmi sa vrátil do Atén. 

 Je samozrejmé, že sa stal nasledujúcim 
kráľom. Vydal dobré zákony a každému do-
volil, aby sa zúčastnil na riešení vecí verej-
ných.

& Ako sa vyvíjal vzťah Tézea a Ariadny? 
Dozvieš sa z čítania na 52. strane v  čítan-
ke. Aký kráľ bol Tézeus? Prečítaj si  na 55. 
strane v čítanke!

  Atény mali obrovský prístav, zvaný Pi-
reus. Naraz sa v ňom zmestilo 400 lodí. 
Cestu, ktorá viedla do prístavu, chránili 
z oboch strán múry.

O      Na základe textu a obráz-
kov z 18. lekcie porozprávaj, ako pripravovali rastlinný olej 
v staroveku!

H  Ktoré nástroje hrnčiara rozoznávaš na obrázku?

S  

19. „Slávne Atény“
„Slávne Atény“ – takto v staroveku nazývali svoje mesto pyšní 

Aténčania. A to nie z chvastúnstva, veď tento polis bol 
najslávnejší v starovekej Helade. 

Svoju dôležitosť si Atény zachovali dodnes. Sú hlavným mes-
tom Grécka.

„Mesto s pevnými hradbami“

A      A     
     sa  usadili Ióni. A  
  v Atike     V    
  D    A  H    

    

Čím sa zaoberali Aténčania?

Vysadili olivové háje a viniče,     M   
            

V           
         

S  obchodné lode         
   Z Atén vyvážali najmä olej a víno. O

          E     T    
  obilie     

Čím viac sa používali peniaze, tým viac sa roz-
víjal obchod. A      

 

74
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    A A       S          

Spomedzi Aténskych remeselníkov boli najznámejší hrnčiari.
S            

         
       T    

               
    amfora  

A        I   
      

& Kedysi razili peniaze zo zlata alebo 
striebra. Hodnota peňazí bola teda daná 
samotným vzácnym kovom. (Nie ako 
napríklad dnes v prípade papierových 
peňazí.) Predsa sa stávalo, že staroveké 
mince falšovali. Ako? Čítanka ti pomôže 
(62. strana).

A        
K  N      

    A     
       M
     A   

A       
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  Ktoré typické  črty 
domu rozoznávaš na obrázku?

Obytné domy a stravovanie

Obytné domy   z hlinených váľkov,     M  
           

          I  
  do tienistého vnútorného dvora. O    

 
V      A  jedli   fazule, hra-

chu, šošovice    zeleniny. Na stole mávali často ryby.
         C   

          
          

    často usporadúvali  
hostiny.

Aténska škola

D                
          Okrem číta-

nia a písania sa zaoberali počítaním a básnictvom. S  
 H        A   

    S     na drevených doskách, 
potretých  vrstvou vosku.      

        
V  A  zohrávala dôležitú úlohu hudba. Č  

        
   T       

Telesnú výchovu taktiež považovali za dôležitú súčasť vzdela-
nosti. N       

Budovu slúžiacu na telesnú výchovu nazývali „gymnasion“. Okrem atleti-
ky tu mladí študovali aj vedy. Čo myslíš, ktoré naše súčasné slovo pochádza 
zo slova „gymnasion“?

Vznik aténskej demokracie

A          aris-
tokrati odohnali kráľa,     Atény sa 
stali republikou. T          

     
A       obchodníkov a remeselní-

kov zbohatli.      A    
 I        dosiahli, že 

bolo čoraz viac vecí, v ktorých rozhodoval ľud na ľudovom zhro-
maždení. 

Remeselníci, obchodníci a roľníci spolu tvorili pospolitý ľud,
        demokracia,

   

   V    V 
     

       
T     I    

      
  

  Pozrime sa, ako prebiehala hostina!
 Po príchode si hostia najprv vyzu-
li svoje sandále z remienkov, umyli si ru-
ky a usadili sa na pohovke. Muži väčšinou 
ležali a podopierali sa vankúšikom, kým 
chlapci stáli. Hostina sa začala predjed-
lom z morských dobrôt, rýb, ustríc, rakov 
a slimákov. Tieto ešte ráno vyberal na tr-
hu domáci pán vlastnoručne. (Toto jedlo 
je dodnes obľúbené v prímorských osa-
dách, nazýva sa „ovocím mora“.) Pri jede-
ní nepoužívali príbor, všetko jedli rukami.  
Polievky jedli kôrkou z pečív, ktoré sa po-
dobali dnešnej žemli.
 Po jedle pili väčšinou víno, ktoré riedili 
vodou, aby im tak skoro neuškodilo. 
 Pri stole sa príjemne rozprávalo. Stáva-
lo sa, že recitovali básne alebo hrali na hu-
dobné nástroje.

V    Aké hudobné 
nástroje na ňom rozoznávaš?
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Otázky na zhrnutieSlávne Atény

Na ľudovom zhromaždení
Zásada „oko za oko, zub za zub“ platila aj v starom Grécku. Prečítaj si 
o tom zaujímavý príbeh od gréckeho dejepisca zo Sicílie, Diodóra  (1. 
storočie pred Kr.)!

Na ľudovom zhromaždení každý účastník mohol navrhovať záko-
ny. To často viedlo k sporom. Preto nariadili, „že kto chce zmeniť zákon, 
nech si uviaže na krk slučku, keď predloží svoj návrh na zmenu, a nech 
tak ostane, až kým ľudové zhromaždenie nerozhodne v otázke ním na-
vrhovanej zmeny. Ak eklézia (ľudové zhromaždenie) prijme novú podo-
bu zákona, majú dať  navrhovateľovi dole slučku, ak však zmenu odmiet-
nu, ihneď ho treba popraviť stiahnutím slučky. (...) 

Bol zákon, podľa ktorého ak niekto vybije druhému oko, aj jeho má 
byť vybité. Jednookému mužovi vybili to zdravé oko. Takto celkom osle-
pol. Tvrdil, že vinník dostal menší trest, než čo spáchal. Veď jemu vybi-
li iba jedno oko (...). Spravodlivé by bolo, ak by tomu, kto zbaví zraku člo-
veka s jediným zdravým okom, vybili obidve oči. (...) Zavesil si na krk sluč-
ku a dosiahol prijatie svojho návrhu. Predošlý zákon prestal platiť a prijali 
jeho návrh na zmenu, čím sa zachránil pred obesením.“

Vieš, čo znamená zásada „oko za oko, 
zub za zub“? Ak nie, prečítaj si znovu 
Chammurapiho zákony (39. strana)!

Akú nevýhodu malo, že v ľudovom 
zhromaždení mohol každý účastník na-
vrhovať zákony? Ako sa tomu snažili za-
brániť?

Aké  riziko zobral na seba oslepený jed-
nooký? Prediskutujte, či ľudové zhromaž-
denie rozhodlo spravodlivo!

  Všimni si, 
v akých jednotkách vojenčili aristokrati a 
v akých členovia démosu!

Aj ty to vieš urobiť!

V     
           

        
A          

    M       
   M         

  A       

1. Čo je Ariadnina niť?
2.  Prečo sa uľahčí obchod používaním 

peňazí?
3.  Čím sa zaoberali aténski roľníci a 

remeselníci?
4.  Rozprávaj o živote aténskych detí! (Kde 

žili, čo sa učili, čo jedávali na obed atď.)
5. Čo je demokracia?

A   → A  I

    

   

O  →   → 

K  →     →
   → 
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  Postavenie helótov bolo iné ako po-
stavenie otrokov na iných miestach Gréc-
ka. Mali vlastný dom a vlastné nástroje. 
Majiteľ ich nemohol predať, ani vyhnať. 
V skutočnosti neboli majetkom toho slo-
bodného Sparťana, u ktorého pracovali, 
ale boli vlastníctvom štátu. Ich osud bol 
ťažký hlavne preto, lebo kedykoľvek ich 
mohli ponížiť. Žili v stálom ohrození.

20. Sparta, vojenský štát

Veľa sme sa už učili o tom, aký silný vplyv malo prírodné prostredie 
na život obyvateľov daného štátu. Ich spôsob života však mohli 

ovplyvňovať aj iné veci: napríklad to, aký bol vzťah medzi rôznymi 
skupinami spoločnosti.

Vznik spartského štátu

Zopakuj si! Čo sme sa učili v 17. lekcii o príchode Dórov?

Dórski prisťahovalci      na Peloponéz-
skom polostrove. Miestne achájske praobyvateľstvo   

         I     
    

O    S   S   
 N          
V   boli slobodní Sparťania v menšine R  H
           

 S  N   považovali  Sparťania za naj-
dôležitejšie     vojenčenie. C   

          
        

       
     

Zákony

Žiadna spartská rodina nemohla byť bohatšia ako ostatné. 
          

           V  
      S    

    
 I      S   A  

    A      
        

V Sparte nevznikla demokracia.   kráľov-
stvom.

Aký je rozdiel medzi kráľovstvom a 
republikou?

  Pôdu štátu rozdelili medzi slobodných 
Sparťanov. Každý z nej dostal rovnakú 
časť. Nechceli, aby niektorí ľudia zbohat-
li, preto zakázali používanie zlatých a strie-
borných mincí. Dali raziť namiesto nich že-
lezné. Bolo by zbytočné nahromadiť veľké 
množstvo takýchto železných peňazí, le-
bo ich neprijali ani zahraniční obchodníci, 
ani obyvatelia iných polisov, čiže nič za ne 
nedali.

& Je možné, že používanie zlatých a 
strieborných peňazí ani nebolo zakáza-
né? Prečítaj si čítanie v  čítanke na 67. stra-
ne (Pénz helyett nyársak? Ražne namiesto 
peňazí?) a nájdi odpoveď na otázky, ktoré 
po ňom nasledujú!

  V Sparte bolo zakázané nielen nosenie 
pekných šiat a šperkov, ale aj na stravova-
nie sa vzťahovali prísne pravidlá. Sparťania 
si obed nevarili doma, ale chodili na spo-
ločné obedy. Zúčastnilo sa na nich asi 15-
20 ľudí. Preto každý mesiac zozbierali naj-
dôležitejšie suroviny: múku, syr, figy a mä-
so. Muži mohli obedovať so svojou rodi-
nou iba pri výnimočných príležitostiach. 
Hlavným jedlom spoločných obedov 
bola najčastejšie „čierna polievka“. 
Pripravovali ju tak, že mäso uvari-
li vo vlastnej krvi zvieraťa a po-
lievku dochutili octom.
 Istý hosť, ktorý nav-
štívil Spartu, ochutnal 
túto polievku a vy-
hlásil: nečuduje sa, 
že Sparťania vo 
vojnách bojujú 
s takou odda-
nosťou a opo-
vrhujú smrťou. 
Takýto život by 
si necenili ani 
obyvatelia iných 
polisov.

S     
 

S     
 N      L 
      

L Vieš, čo znamená výraz 
„lakonická odpoveď“? Pozri sa vo výkla-

dovom  slovníku (napr. Krátky slovník sloven-
ského jazyka). Prečo sa hovorilo práve o Sparťanoch, 

že rozprávajú „lakonicky“?
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Sparta, vojenský štátOtázky na zhrnutie

K    S Slávu vojensky najsilnejšieho gréckeho mestského štátu neza-
chovali ruiny, lebo Sparťania nestavali pompézne budovy

Spartská výchova

O          
          A   

           
 

Deti boli vychovávané doma iba do svojich siedmich rokov,  
potom žili vo vojenských táboroch.

S          
        

     I      
         H  

Sparťania nepripisovali veľký význam vzdelaniu. Prečo asi považovali 
potom za dôležitú znalosť Homérových básní?

        S   
        D    

 K            
     

Vo veku 20-30 rokov sa stali členmi armády, ale naďalej bý-
vali vo vojenských táboroch. A       S  

      A     
           

S       
N   spartskej ženy bolo rodiť zdravých 

chlapcov, z ktorých budú udatní a šikovní vojaci. K   
          S  

  
Vysvetli, čo znamená toto príslovie!

  V Sparte panovali súčasne dvaja krá-
li, pomáhala im pri tom rada starších. Králi 
boli zároveň aj vojvodcami. 
 Členov rady starších volili na ľudovom 
zhromaždení zo Sparťanov starších ako 
60 rokov. Volili ich prostredníctvom zvo-
laní, čiže výkrikmi. Sudcovia z miestnosti, 
ktorá nemala okná, počúvali, pri ktorom 
z predvolaných starcov sa ozývajú naj-
hlasnejšie výkriky z radov ľudového zhro-
maždenia. Ten starec sa potom stal čle-
nom rady.

Čo myslíš, prečo stáli na čele Sparty 
dvaja králi? Akú moc mali preto títo krá-
li?

  Deti, vychovávané spolu, občas zbili 
korbáčmi dokrvava – bez akejkoľvek príči-
ny. Ten, kto muky znášal bez slova, dostal 
verejnú pochvalu. 
 Keď mladík dosiahol vek dospelosti, 
musel prejsť ďalšou neľudskou skúškou. 
Nazývala sa „ukrývaním sa“ (po grécky 
kryptea). Mladých mužov vyslali do oko-
lia mesta. Dostali iba málo potravín a jed-
nu dýku. Cez deň sa rozišli po okolí a od-
počívali vo svojej skrýši. V noci však vyšli 
z úkrytu a rabovali potraviny. Keď sa heló-
ti pokúsili ubrániť svoje sklady, tak ich jed-
noducho povraždili. Keď sa obávali vzbu-
ry helótov, tak najsilnejších z nich zavraždi-
li bez akejkoľvek príčiny.

Čo myslíš, aký to malo cieľ okrem toho, 
že mladých vychovávali ku krutosti?

  V Sparte opovrhovali mužmi, ktorí sa 
neoženili a v dospelosti nemali deti. Ho-
vorilo sa, že porušili najvyšší zákon: aby 
Sparta aj v budúcnosti mala dostatok vo-
jakov. Za trest sa neženatí muži museli 
v zimný deň nahí prechádzať dookola po 
trhovisku. Museli pritom zniesť aj posmeš-
né urážky okoloidúcich občanov.

    
 S

S  S      

S    
  →  
 

1. Ako zákony a výchova slúžili upevneniu vojenskej sily Sparty?

2.  Porozprávaj, ako žilo spartské dieťa! (Kde žilo, čo sa učilo, čo jedávalo 
na obed atď.?)

3. Porovnaj spôsob života v Aténach a v Sparte!

4. Čo si myslíš, prečo Sparta nebola opevnená mestskými hradbami?
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Nezávislé mesto

Centrálna časť Perzskej ríše

  Hlavným cieľom Perzskej ríše bola ex-
panzia – zväčšovanie svojho územia, ne-
ustále viedla dobyvačné vojny. Perzskí králi 
takto získali nových daňových poplatníkov 
a vojakov. Kráľ Perzskej ríše bol neobme-
dzeným pánom života a smrti. Dal sa oslo-
vovať takto: „Kráľ kráľov, kráľ krajín, kráľ šty-
roch svetových strán“. Jednoduchšie ho na-
zývali „veľkráľom“.
 Obrovská ríša veľkráľa  pozostávala 
z dvadsiatich dŕžav R. Na čele každej stál 
miestodržiteľ, verný kráľovi. No panovník 
potreboval vedieť, či sú jeho úradníci sku-
točne verní. Či nevyberajú časť daní do 
vlastného vrecka? Preto kráľ zamestnával 
osobitných sluhov. Ich úlohou bolo infor-
movať kráľa aj o najmenšom podozrení 
z podvodu. Nazývali sa aj „kráľovými ušami“.

21. Bitka pri Maratóne
Medzi čítaniami 16. lekcie si sa mohol dočítať o veštbe, 

ktorá súvisela s kráľom Perzie. Z tohto príbehu jasne vidno, 
akí silní boli Peržania. Môže malé Grécko úspešne bojovať proti 

takejto obrovskej ríši?

Obávaná ríša Východu

V    K     H  mohutná ríša. O
   E     Dareios,   

   S    N    I  T  
 Perzská ríša.       

 V       

    D  I  ¸ Ktoré ríše a kultúry, o ktorých sme sa už učili, sa zjed-
notili v Perzskej ríši? Aké krajiny ležia dnes na území niekdajšej Perzskej ríše? (Pomôže 
ti zemepisná mapa a mapa 4/c v historickom  atlase.)

Peržania porazili aj grécke mestá 
v Malej Ázii      

    
V       perz-

ské lode,      
   znemožňovali slo-

bodný obchod,     
     

 

  Prvá vojna medzi Grékmi a Peržanmi vypukla v Malej Ázii. Tamojšie iónske po-
lisy začali boj za slobodu a proti perzskej nadvláde.

Ku ktorému gréckemu kmeňu patrili Aténčania?

Najsilnejším mestom povstalcov bol Milétos. Vojenské úspechy dosahovali 
spočiatku Gréci, ale darmo poslali Atény 20 lodí na pomoc Milétu, perzská pre-
sila nakoniec zvíťazila. Peržania obsadili mesto, domy vyrabovali a podpálili, časť 
mestských obyvateľov zavraždili, druhú časť predali za otrokov. 

 Dareios si zaumienil, že Grékov potrestá. Hneval sa najmä na Atény. Jednému 
svojmu sluhovi dal za úlohu, aby ho denne trikrát napomenul: „Pane, nezabud-
ni na Aténčanov!“ Dareios na nich ani nezabudol. Roku 492 pred Kr. poslal proti Até-
nam veľkú vojenskú flotilu, aby potrestala Atény. Polis „zachránil Poseidón, boh mo-
ra“: perzské lode stroskotali vo veľkej búrke pri myse Athos. Potopilo sa tristo lodí 
a zahynulo dvadsaťtisíc perzských vojakov. 

¸ Nájdi na mape mys (vrch) Athos!

Ako nazývali v staroveku Feničanov?
¸ Odmeraj na mape, ako ďaleko sú asi 
Atény od Milétu! Koľko dní trvala cesta 
loďou, ak grécke lode v staroveku za deň 
preplávali asi 20 kilometrov? 
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Bitka pri Maratóne

Veľký perzský útok sa začal v lete roku 490 
pred Kr. S       M

    A  Peržania sa vylo-
dili pri   Maratón   

  T      
A    

K   A     
      

    N     
  Na maratónskej rovine  

     R  
      

O     A  
M       

     R  M
     Po krátkom 

boji zblízka        
      

     Peržania utrpe-
li ťažkú porážku.

  Ako sa mohlo stať, že Peržania nenasadili do boja svoje obávané jazdectvo? 
Na túto otázku historici dodnes nevedia odpovedať s istotou. Možno na svitaní 
práve napájali kone alebo ich už naložili na lode, aby sa vylodili niekde inde, od-

kiaľ mohli napadnúť Atény. 
Podľa povesti správu o víťazstve priniesol do Atén vojak. Bez odpo-
činku prebehol 42 kilometrov. Keď dobehol na hlavné námestie v Até-

nach, bol schopný povedať už len jedinú vetu: „Zvíťazili sme!“. Od vy-
čerpania odpadol a zomrel. Spomienkou na tento príbeh je maratónsky 
beh na dnešných olympijských hrách.

Priebeh bitky zapísal grécky historik Herodotos niekoľko desaťročí po 
udalostiach. Podľa Herodota padlo v bitke 6400 Peržanov a iba 192 Aténča-

nov. Mŕtvoly aténskych hrdinov – podľa starého gréckeho zvyku – spálili na hra-
nici R. Nad ich telesné pozostatky postavili mohylu. Tento kopec dodnes nájde-
te na maratónskej rovine.

  →← H
      
     

A   S   
→   K  M  M

  Pred útokom Dareios poslal poslov do 
polisov. Poslovia žiadali pre „veľkráľa“ zem 
a vodu. Splnenie ich žiadosti by bolo zna-
menalo, že Gréci odovzdávajú pôdu a vo-
du (teda prístav) polisu Peržanom, čiže sa 
im vzdajú. Na viacerých miestach sa hroz-
by zľakli a požiadavku splnili. Obyvatelia 
Atén a Sparty sa nezľakli: v Aténach hodili 
poslov do hlbokej jamy, v Sparte do stud-
ne. „Ak potrebujete zem a vodu, tam ich 
nájdete dostatok“ – povedali im.

Čo si myslíš o tom, ako zaobchádza-
li s perzskými poslami? V čom mali Gréci 
pravdu a v čom nie?

  Najobávanejšími zložkami perzskej ar-
mády boli veľmi početné skupiny peších a 
jazdeckých lukostrelcov. Preto Peržania ma-
li radšej boj z diaľky: rýchlymi presunmi jed-
notiek sa priblížili k nepriateľovi a potom ho 
zaplavili šípmi. Grécke vojsko pozostávalo 
hlavne z ťažkoodených pešiakov, ktorí nosili 
kovovú prilbu a brnenie. Bojovali mečom a 
metrovými kopijami, na ľavej ruke mali veľ-
ký bronzový štít. 
 Počas útoku sa zaradili do falangy. Zna-
menalo to, že sa zaradili do približne de-
siatich tesne uzavretých radov, ktoré stá-
li jeden pred druhým. Veľké bronzové ští-
ty chránili vojakov ako veľký súvislý pan-
cier. Pri útoku prvý rad vojakov vztýčil kopi-
je, ďalšie rady ich vztýčili tak, že boli opreté 
o plecia vojakov, ktorí stáli v rade pred nimi. 
Falanga pripomínala pohybujúci sa les ko-
pijí. 

1.  Prečo vypukla grécko-perzská vojna?
2. Čo sa stalo v Malej Ázii? 
3.  Porozprávaj priebeh bitky pri Maratóne!
4.  Charakterizuj aténskeho vojvodcu na 

základe jeho rozhodnutí!

A   M
   M

    
    

      
    

    V čom 
sa líšili zbrane a výstroj gréckeho 
a perzského vojaka? Mohlo medzi 
nimi dôjsť k súboju R počas bitky?
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  Xerxes dal prekopať pevninu za vr-
chom Athos, aby sa lode mohli plaviť po 
tomto kanáli a aby mohli obísť miesto, kde 
pred niekoľkými rokmi búrka zničila veľkú 
časť perzskej flotily. Kanál bol taký široký,
že sa v ňom zmestili vedľa seba dve veľké 
vojnové lode.
 Pre perzské suchozemské vojsko za-
se dal postaviť pontónový most R ponad 
morskú úžinu Hellespont. Cez neho mohli 
prejsť vojaci z Ázie do Európy. 
 Najskôr medzi dvoma brehmi natiah-
li pevné a silné laná, potom na laná uložili 
dosky. Na tie navozili zeminu a natvrdo ju 
ubili. Most zospodu držalo  674 lodí! Mu-
seli ho postaviť dvakrát, lebo prvý most 
úplne zničila víchrica. Veľkráľ zúril, vedú-
ceho prác dal popraviť a more zbičovať, 
veď sa opovážilo vzoprieť „kráľovi kráľov“.

  Veľké vojnové lode sa preto nazýva-
li trojveslicami, lebo veslári sedeli na la-
vičkách v troch radoch nad sebou. Vďaka 
takmer dvesto veslárom mohla loď rých-
lo napredovať a odbočovať. Čelo (nos) lo-
de bolo pod vodou predĺžené a malo špi-
caté bronzové alebo železné zakončenie. 
Nazývali ho „bodákovým nosom“, ľahko 
uhádnete, prečo: počas bitky narazili do 
nepriateľskej lode, týmto nosom prerazi-
li jej bok a loď potopili. Ďalším chýrnym 
trikom bolo, keď loď pri pomerne veľkej 
rýchlosti stiahla svoje veslá a priplávala 
tesne k nepriateľskej lodi. Trup lode, ktorá 
mala stiahnuté veslá, rozdrvila vystrčené 
veslá nepriateľskej lode na drobné kúsky.

22. Ďalší útok Peržanov
Po bitke pri Maratóne obe strany vedeli, že sa vojna ešte neskončila. 

Na posledný útok  sa pripravovali jedni aj druhí. 

Prípravy Peržanov

Druhej vojny  D         
 M           

     
Útok sa začal na jar r. 480 pred Kr. O    

           
H  

¸ Nájdi v historickom atlase morskú úžinu Hellespont! (4/a) Ktoré sve-
tadiely (kontinenty) spájal most perzského kráľa Xerxa? (Historický atlas 
4/a)

Prípravy Grékov

A          postavia 
mohutnú námornú flotilu. V    

     
A  S    K       

        mestské štáty. 
Č           

         uzavreli vo-
jenské spojenectvo. 

 R    S      
   D           
    T  

Uveď príklad z gréckych dejín, keď grécke štáty uzavreli medzi sebou 
vojenské spojenectvo v záujme dôležitého cieľa!

  N        
 V      
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Gréci

Peržania

Bitka pri Termopylách

Veliteľom gréckej pozemnej armády bol spartský kráľ Leonidas. 
Peržanov sa pokúsili zastaviť pri priesmyku Termopyly. S

      N      
          

            D  
      nemohli obkľúčiť gréckych 

obrancov. L         
  

          
         

     T     
   A          

        N    
            

Č       
N      zradca.  T  prezradil Xerxovi, že   

      sa Peržania môžu dostať za 
chrbát Grékov. V          

       
Leonidas           
  V          

O    s 300 spartskými vojakmi,  zabránil postupu Per-
žanov. V   H  L       

       V    
          S

           
 

S     L  
       

   si Peržania podmanili celé stredné Grécko, 
vrátane Atén.

  T      
Porovnaj dva obrázky! Podľa ktorého vieš 

lepšie porozprávať priebeh bitky?

  Jeden spartský vojak začul, ako jeho 
druh rozpráva o tom, že množstvo nepria-
teľských šípov zakryje aj slnko. Sparťan sa 
nezľakol, dokonca sa poďakoval za dobrú 
správu: „Ak Peržania zakryjú slnko – odpo-
vedal -, my aspoň budeme bojovať v tie-
ni.“

  Pred útokom Peržanov veľká časť 
aténskeho obyvateľstva včas utiekla: že-
ny a deti našli útočisko na blízkom ostro-
ve Salamína. Muži nastúpili na lode. Tí, 
ktorí zostali v Aténach, sa utiahli do pev-
nosti na Akropole. Pokúsili sa klásť odpor 
Peržanom, ale ich postavenie bolo bezná-
dejné. Hrad rýchlo padol a jeho obrancov 
vyvraždili. Peržania vyrabovali a podpálili 
mesto.

Teraz sa pohraj s myšlienkou, že si kráľ 
Leonidas! Čo by sa bolo stalo, ak by bolo 
celé grécke vojsko zostalo v priesmyku a 
snažilo by sa zadržať Peržanov? A čo by 
sa bolo stalo, keby bolo celé grécke voj-
sko ustúpilo?
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Ďalší útok PeržanovOtázky na zhrnutie

K      S
Pomocou spodného obrázku o reliéfe 

terénu zisti, ktorú etapu bitky znázorňuje táto 
kresba?

Rozhodujúca bitka na mori

V        S   
      V   že rých-

le grécke vojnové lode majú v tejto úzkej úžine výhodu oproti 
ťažkopádnym,  perzským lodiam.

D     D        
           

        
V roku 480 pred Kr. dosiahli Gréci pri ostrove Salamína rozho-

dujúce víťazstvo na mori. V     
           

  H

Termopyly boli horským priesmykom,  
Salamína  morskou úžinou. Ako 
pomáhalo prírodné prostredie v oboch 
prípadoch Grékom?

& Dve grécke ľsti výrazne prispeli ku 
konečnému víťazstvu. Ktoré boli tie dve 
vojenské ľsti? (Čítanka, strany 76 a 78.)

1.  Koľko rokov uplynulo medzi dvoma 
grécko-perzskými vojnami?

2.  Aký bol hlavný rozdiel medzi cieľmi 
gréckych a perzských vojakov?

3.  V čom sa na seba podobajú a v čom sú 
odlišné dve veľké bitky druhej vojny?

4.  Sleduj udalosti vojen v historickom atlase 
(4/a)!

 
    
    H

 
  A   
       S

  K    
 T  S
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23. Atény po veľkom víťazstve
Desaťročia po víťazstve nad Peržanmi zvykli nazývať zlatým vekom 

Grécka a hlavne Atén. 
V Aténach v tom čase rozkvitala demokracia, čo umožňovalo bo-

hatstvo mesta.

Vedúcim štátu je ľudové zhromaždenie

Ľudové zhromaždenie    A      
           

 K  V   o všetkých dôležitých otázkach rozhodovali 
tu.

        
    Na zhromaždeniach sa mohol 

zúčastniť každý plnoprávny občan Atén.      
      A       

 

V lekcii o grécko-perzských vojnách už bola reč o ľudovom zhromaž-
dení. V akých otázkach rozhodoval vtedy aténsky ľud?

Občania rozhodovali v otázkach vojny a mieru hlasovaním, 
posudzovali prácu vedúcich, prerokovali finančné otázky štátu.
O          

    
K         

    Úrady zastávali  po dobu jed-
ného roka. Ú         

         Perikla zvolili za 
vojvodcu pätnásťkrát.

Ak sa obávali toho, že niektorý človek môže mať   veľkú 
moc            

 usporiadali črepinový súd.
A           
     A         

 

Mená vyryli do malých úlomkov črepín, ktoré sa zmestili do dlane. Čo 
myslíš, prečo používali črepiny?

  Život v Aténach riadila medzi zasad-
nutiami ľudového zhromaždenia 500 člen-
ná rada. Jej členov vylosovali na ľudovom 
zhromaždení spomedzi plnoprávnych ob-
čanov starších ako 30 rokov. Každý mohol 
dúfať, že raz v živote sa dostane  na rad. 
Osoby sudcov tiež vylosovali. Avšak o tom, 
kto bude vojvodcom, rozhodovali hlasova-
ním. Pri tejto funkcii nemohla rozhodovať 
náhoda, pretože vedomosti z oblasti vo-
jenčenia boli veľmi dôležité v časoch, keď 
bolo veľa vojen. Hlasovalo sa zdvihnutím 
ruky, alebo tak, že do nádob s menami na-
vrhnutých osôb hodili kamienky.

Aký je rozdiel medzi losovaním a medzi 
hlasovaním?

Čo si myslíš, ktorý úradník mal väčšiu au-
toritu (ktorého si vážili viac)? Ten, ktorého 
vylosovali, alebo ten, ktorého zvolili hlaso-
vaním?

  Najpopulárnejším aténskym politikom 
v 5. storočí pred Kr. bol Perikles. Jeho mi-
moriadne rečnícke schopnosti uznávali 
aj jeho súperi. „Keď hovorí pred ľudovým 
zhromaždením, rozhadzuje blesky“ – vra-
vievali o ňom. Musel byť vynikajúcim voj-
vodcom: počas pätnástich rokov jeho ve-
liteľstva vojská Atén zvíťazili deväťkrát. Po 
perzských vojnách riadil aj práce na obno-
vu Atén. 
 V tomto období rozhodoval nad veľ-
kou sumou peňazí, na vlastné zbohatnu-
tie však nikdy nemyslel. Svoj majetok, kto-
rý zdedil po otcovi, nezveľaďoval. (Je síce 
pravda, že jeho otec bol bohatý človek.) 
Mal snáď jediný nedostatok: priveľmi mu 
záležalo na svojom vzhľade – bol samoľú-
by. Keďže mal podlhovastú hlavu (vtedy sa 
hovorilo, že „hlavu v tvare cibule“ ), sochári 
ho mohli stvárniť len s prilbou na hlave.

Na ľudovom zhromaždení mohol každý účastník navrhovať zákony. 
Čo bolo podmienkou toho? Ak si to nepamätáš, pozri si čítanie po 19. 
lekcii!

O     A    
  K    
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Atény po veľkom víťazstve Otázky na zhrnutie

  Podpora chudobných: v Até-
nach sa postarali o rodinných 
príslušníkov tých, ktorí padli vo 
vojnách. Postarali sa aj o tých, kto-
rí sa z bojov vrátili zmrzačení. Ne-
skôr túto starostlivosť roz-
šírili na každého teles-
ne postihnutého a prá-
ceneschopného. Opráv-
nený dostať podporu bol 
každý, kto nemal majetok a nebol schop-
ný pracovať. Oprávnenosť kontrolovala 
rada, ktorej členov vybrali losovaním. 
 Politici sa snažili zvýšiť svoju popu-
laritu, preto občas podnikli aj iné kroky. 
Jeden z politikov napríklad otvoril svoje 
záhrady ľuďom, aby si mohli voľne obe-
rať z jeho ovocia. Na veľké štátne sviat-
ky kupoval štát mäso obetných zvierat, 
ktoré potom upiekli na mieste a spoloč-
ne zjedli. (Alebo si ho ľudia surové zobra-
li domov a upiekli si ho doma.)

  „Perikles sa vždy postaral o to, aby 
v meste bola nejaká ľudová veselica, spo-
jená s veľkolepou pozoruhodnosťou, hos-
tina alebo sprievod, občanov sa snažil vy-
chovávať nevšednými pôžitkami. Každý 
rok spustil na more šesťdesiat trojveslíc. 
Členovia posádok R týchto lodí dostávali 
počas ôsmich mesiacov žold (čiže plat vo-
jakov), zároveň si počas výcviku osvojili aj 
námornícke remeslo.“
(Dejepisec gréckeho pôvodu Plutarchos je 
známy predovšetkým vďaka  životopisom, 
ktoré napísal veľmi zaujímavo.)

Čo rozumel autor pod „nevšednými pô-
žitkami“?

Aténski občania považovali za veľmi dôležité, aby sa zú-
častňovali na správe vecí verejných, čiže aby politizovali.

S          
   diéty    T   

     

Otroci a cudzinci

V     A      O  
           

      N        
D  

Otrokov vlastnil ich pán alebo štát. Nemali žiadne osobné 
slobody. C         

 
O         

   A   cudzinci. Prisťahovali sa z iných polisov  
   I      

 A  nemohli sa  zúčastniť správy vecí 
verejných      

N          
 A   Aj slobodní občania si vážili prácu,  
   N            
         

Prečo ho zobrazil sochár s prilbou na hlave? (Uveď as-
poň dva dôvody!)

  Postavenie otrokov bolo veľmi odlišné. Najťažšiu prácu vykonávali otroci pra-
cujúci v baniach. V úzkych chodbách lámali kameň štvornožky alebo ležiac na 
chrbte. Denne pracovali desať hodín. Oveľa lepšie sa žilo otrokom, ktorí pracovali 
v remeselníckych dielňach. Takmer v každej dielni pracoval jeden alebo dvaja 
otroci, ale bola napríklad lodenica, kde ich pracovalo vyše sto. Mali takú istú 
mzdu (plat) ako slobodní robotníci, s ich platom však narábali ich majitelia. Časť 
peňazí si ale mohli nechať a časom sa mohli vykúpiť z otroctva. (Napríklad v 
Aténach žil otrok, ktorý tak šikovne maľoval vázy, že si kúpil aj dielňu svojho bý-
valého majiteľa.)

Štátni otroci žili tiež v lepších podmienkach. Pracovali ako pisári, poslovia, 
policajti.

S    →  

   
 

O  

1.  Ktoré úrady obsadzovali na ľudovom zhromaždení losovaním a ktoré 
hlasovaním? Čo bolo príčinou rozdielu?

2. Kedy sa konal črepinový súd?
3. Čo znamená slovo „politizovať“?
4. Charakterizuj Perikla na základe učebnice a čítania (Čítanka, str. 82)!
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O  
Je zaujímavé, že po skvelom víťazstve pri ostrove Salamína aténsky voj-
vodca Temistokles ukončil svoj život ako poddaný perzského kráľa. Vec 
sa stala nasledovne.

Temistokles po víťazstve nad Peržanmi chcel z Atén urobiť najsilnejší 
grécky polis. Takto sa dostal do sporu so Spartou, ale s Peržanmi sa snažil 
žiť v mieri. Závistlivosť a zlomyseľnosť jeho spoluobčanov a útoky prívr-
žencov Sparty v priebehu niekoľkých rokov podkopali jeho autoritu. De-
sať rokov po veľkom víťazstve ho črepinovým súdom vyhnali z Atén, le-
bo väčšina ľudí ho označila za človeka ohrozujúceho demokraciu! Pres-
né obvinenia nepoznáme. V jeho neprítomnosti ho potom odsúdili na 
trest smrti za priatelenie sa s Peržanmi (čo sa v tom čase považovalo za 
najväčší hriech).

& Prečo Aténčania závideli Temistoklovi? (Pomôže ti čítanie na 78. 
strane v  čítanke.)

Temistokles sa dlhé roky skrýval, potom našiel útočisko v Malej Ázii. 
Napísal list perzskému veľkráľovi. Požiadal panovníka, aby ho o rok pri-
jal. (Za ten čas sa chcel naučiť po perzsky.) Veľkráľ v žiadanom termíne 
„milostivo prijal“ svojho niekdajšieho veľkého protivníka. Podľa zvyklos-
tí daroval Temistoklovi veľké pozemky. Keď však opäť plánoval vojenskú 
výpravu proti Grékom, požiadal vyhnanca o rady. Temistokles mu nebol 
ochotný poradiť a údajne spáchal samovraždu. 

(Podľa časopisu História, číslo 6 z r. 1986)

Na základe uvedených informácií dokáž, že vyhnanie Temistokla bolo 
skutočne omylom demokracie!

Archeológovia našli na mieste ľudových zhromaždení množstvo čre-
pín, ktoré použili na hlasovanie. Mená vodcov demokratov sú obyčajne 
napísané na úlomky jemných a zdobených stolových mís, kým mená 
aristokratov sú napísané väčšinou na črepiny z hrubých hlinených ná-
dob. Prečo asi?

S  T

Č     N       T
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  Strechy gréckych chrámov drža-
li stĺporadia. Vďaka týmto stĺpom bo-
li tieto budovy také krásne. Ruiny pamia-
tok, ktoré vidíme v Grécku dnes, pozo-
stávajú väčšinou zo stĺpov, pretože stre-
chy sa počas uplynulých tisícročí zničili. 

Stĺpové siene boli budovy, ktoré z jednej 
strany uzavieral múr a z druhej strany uza-
tváralo stĺporadie.  Stĺpy aj tu podopiera-
li strechu, ktorá chránila ľudí pred úpekom 
letného slnka. V stĺpových sieňach sa ľudia 
rozprávali a debatovali hlavne o veciach 
verejných. Tu prednášali aj slávni filozofi R.

  Sochári a kamenári vytvorili tri formy 
stĺpov. Prvým je jednoduchý dórsky stĺp,
na jeho vrchu sa nachádza okrúhly „van-
kúš“. Hlavicu štíhlejšieho iónskeho stĺpa
zdobili závity. Korintské stĺpy boli najviac 
ozdobené: ich hlavice zdobili kytice rast-
linných listov.

  Na Akropole bola postavená 10 
metrov vysoká socha Pallas Atény. 
Aténčania prácou poverili Feidia a ná-
klady uhradili z koristi z bitky pri Mara-
tóne. Námorníci lodí, ktoré sa blížili k Até-
nam, si už zďaleka všimli lesk prilby a kopi-
je Pallas Atény. 
 Cez Akropolu viedla takzvaná Svätá 
cesta. Pozdĺž nej umiestnili kamenné bal-
vany, na ktoré vytesali rozhodnutia ľudo-
vého zhromaždenia. 

24.  Vzdelanosť v dobe Perikla 
– vedy, umenie

Víťazstvo nad Peržanmi a rozkvet demokracie zásadne 
zmenili život Grékov, najmä Aténčanov. Rozvíjali sa vedy a umenie. 

Prekrásne výtvory staviteľského umenia vidno 
dodnes – žiaľ iba v ruinách.

Obnova Atén

   A       O
         
    A

Čo si myslíš, prečo ho nazvali „bastou” (vyšehradom)?

Akropola

Akropola        
  Z budov vyniká chrám bohyne Atény. V  

      

& Feidia raz obvinili závistlivci, že ukradol časť zlata, 
ktoré venovali na vyhotovenie sochy. Ako sa obhájil 
vynikajúci umelec? (Čítanka, str. 87)

Grécke sochárstvo    
      D  

         
 Najväčším sochárom doby bol Feidias. O  

  A    D    O
M  D   & Prečo 
nemohli novodobí atléti „odkukať“ spôsob 
hodu diskom od tejto sochy? Odpoveď na 
otázku nájdeš v čítanke (88. strana).

A  Ktorý druh stĺpov na ňom vidí-
me?

C   A    A
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A   A  ¸ Porovnaj obrázok s mapou mesta v historickom atlase (4/b)! Ktoré budovy rozoznávaš 
na fotografii?

T      A     V        
 A

D              
& Ako „vynašli“ korintskú hlavicu? Zisti z čítanky (str. 89.)!
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  Divadelné predstavenia sa tiež viaza-
li k náboženským sviatkom ako olympiá-
dy, ale usporadúvali ich na počesť Dioný-
za, boha veselosti, zábavy a plodnosti. 
 Program predstavení zachovával staré 
zvyky. Prvý deň viezol slávnostný sprievod 
sochu Dionýza po celom meste, potom ju 
postavili za mestom v svätom háji a spie-
vali pred ňou piesne. Večer zapálili fakle a 
sprievod sa vrátil do mesta a sochu boha 
umiestnili v divadle. V ďalšie dni uviedli di-
vadelné hry. Bola to tiež súťaž, volení sud-
covia rozhodli, ktorá hra je najlepšia. Pred-
stavenia sa začali ráno. Niekedy hrali 8 až 
10 hodín denne a predviedli viacero hier 
po sebe. Preto v starovekom divadle ne-
bolo nezdvorilé, ak diváci počas predsta-
venia jedli a pili. Keď sa nudili, pískali a há-
dzali do hercov ovocie, ak sa im predsta-
venie páčilo, nahlas tlieskali.

      H        
          N    

  E           
             

Divadlo

Hľadisko gréckeho divadla nebolo kryté,    
  H    v tvare polkruhu na svahu  

    A         
   Z hľadiska bolo vidieť na okrúhle javisko. Tam stál 

zbor a 2-3 herci. D        
   K          maskách. A  

           
  H       V  

      

Prečo asi pokladal Perikles za dôležité, aby každý mohol chodiť do 
divadla? Prediskutujte, aký by malo úžitok, ak by divadlá boli aj dnes 
zadarmo!
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Vzdelanosť v dobe Perikla Otázky na zhrnutie

Vedy

D   lekárskej vedy     
     T       
      
Historiografia     sa zrodila v Gréc-

ku. N   Herodota už v staroveku nazývali 
„otcom dejepisectva“. On napísal dejiny grécko-perzských vo-
jen.       M    E  

             
        

Faraóni, ktorí si dali postaviť veľké pyramídy, žili v 26. – 25. storočí pred 
Kr. Koľko storočí oddeľovalo Herodota od doby pyramíd, 
keď vieme, že „otec dejepisectva“ žil v storočí grécko-
-perzských vojen?

Prečo cestoval Herodotos predtým, než začal pí-
sať? Vyjadri jediným slovom, čo hľadal počas svo-
jich ciest!

Aj na starovekom Východe zaznamenávali 
historické udalosti. Prečo tieto záznamy nepo-
kladáme za dejepisectvo?

H  „Rovnako sa budem zaoberať malými a veľkými 
mestami. Veď z niekdajších veľkých sa mnohé stali malými, a 
ktoré sú veľké za mojich čias, boli malé kedysi.“

M  
 A  

S  
 

D  A  S
V     → H

1.  Vymenuj najznámejšie budovy Atén!

2.  Aké druhy gréckych stĺpov rozlišujeme?

3.   Porovnaj staroveké grécke a súčasné 
divadlo!

4.  V ktorých vedách vynikali Gréci?

  Najslávnejším gréckym lekárom bol 
Hippokrates. Napísal viacero kníh o lekár-
skej vede. „Musíš sa snažiť predovšetkým 
o to, aby si chorého liečil. Ak máš na to 
rôzne možnosti, zvoľ si tú, ktorá sa neza-
kladá na zázraku. V tomto sa líši svedomi-
tý a vedecky pripravený lekár od šarlatá-
na R. Všetko možné v záujme uzdravenia 
musí však urobiť nielen lekár, ale aj chorý 
a jeho rodina, ako aj všetko riadiaca príro-
da“ – napísal.

  Aischylos a Sofokles boli slávnymi 
dramatikmi. Mladý Aischylos bol voja-
kom, bojoval pri Maratóne aj pri Salamíne. 
O tom je jeho divadelná hra Peržania, 
v ktorej jedna postava takto hovorí o bit-
ke pri Salmíne:

„Spočiatku perzská záplava ešte obstála,
avšak do priesmyku spústa lodí sa vties-
nila,
už žiadna z lodí druhej pomôcť nemôže,
bronzové zobáky do nich narážajú, 
lámu sa veslá, lode troskotajú...“

Vysvetli výraz „narážajú bronzové zobá-
ky“!

Dokáž na základe tejto súdobej básne, 
že Temistokles zvolil miesto námornej bit-
ky veľmi šikovne!
& V čítanke je dlhší úryvok z tejto diva-
delnej hry (77. strana). Prečítaj si ho a od-
povedz aj na otázky v čítanke!

D      
N      

Aké pocity vyjadrujú masky?
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Rodina a deti v starovekom Grécku a dnes
Medzi životom detí v starovekom Grécku a medzi tvojím životom je 

samozrejme veľmi veľa rozdielov. Ale neveril by si, koľko je tu podobnos-
tí! Napríklad výber mena. Novorodené dieťa dostalo meno (toto dnes na-
zývame krstným menom). Keď sa neskôr niekomu predstavil, k tomu-
to menu si pripojil meno osady, kde sa narodil (napr. meno Aristarchos 
zo Samosu označovalo človeka, ktorý pochádza z ostrova Samos). Ino-
kedy si k druhému menu pridal meno svojho otca a takto sa odlíšil od 
ostatných s podobným menom. Toto druhé meno bolo predchodcom 
dnešného priezviska. 

Neraz sa stalo, že si rodina novorodeniatko nenechala. Ak si mysleli, že 
dieťa nie sú schopní vychovať, zavinuli ho do perinky a položili vedľa kri-
žovatky. Takto vyložené dieťa si potom väčšinou niekto prisvojil, vycho-
val a potom predal za vojaka alebo otroka. Stalo sa i to, že opustené die-
ťa umrelo pri ceste.  Dnes už naše mravy R a zákony nedovoľujú takéto 
neľudské zaobchádzanie. 

Malé deti sa takisto hrali s hračkami ako dnešné deti. Boli to samozrej-
me jednoduché predmety, napríklad hlinená bábika, ktorej ruky a nohy 
sa pohybovali okolo drevenej osi. 

Deti zostali pri matke, ale chlapci od svojich siedmich rokov chodili
obyčajne takisto do školy ako dnes. (I keď dnes deti začínajú školu väčši-
nou ako šesťročné.) Deti bohatších rodičov odprevadil do školy vzdela-
nejší otrok – paidagogos (sprievodca detí). (Odtiaľ pochádza náš dnešný 
výraz pedagóg.) Paidagogos počkal do konca vyučovania, potom odpre-
vadil mladíka domov a vláčil jeho veci a pomôcky aj domov. Cestou dá-
val pozor aj na to, aby sa žiak ani náhodou nedostal do zlej spoločnosti.

Keď dieťa začalo chodiť do školy, najdôležitejšie pre neho bolo – a 
rovnako je to aj dnes – naučiť sa písať, čítať a počítať. Zato deti v starove-
kom Grécku mohli ľahšie a nebadane opraviť svoje chyby, ktoré spravili 
v písaní. Môžeš ľahko uhádnuť, prečo to mali ľahšie ako vy, ak si si zapa-
mätal(-a), na čo v tom čase písali (19. lekcia). A to si pamätáš, pomocou 
čoho sa učili čítať? Čo všetko mali ešte v učive?

V               
          H   

               
   

H       
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25. Ríša Alexandra Veľkého
Rozkvet aténskej demokracie netrval dlho, sotva päťdesiat rokov. 

A na troskách demokracie vznikla najmohutnejšia ríša dovtedajších 
dejín. Jej vznik sa viaže k menu jediného človeka, ktorého mnohí 

považujú za najlepšieho vojvodcu staroveku. 
Volal sa Alexander Veľký.

Vzostup Macedónie

Po porazení Peržanov H      
Gréci sa rozdelili do dvoch táborov. Na čele jedného stáli Até-
ny, na čele druhého Sparta. M     

      N  samostat-
nosť navzájom sa hašteriacich mestských štátov ohrozovala

  Macedónia.

& Prečítaj si v čítanke, aké dôvody viedli k vojne (str. 91)!

M         
 M      

      zorganizoval 
  najsilnejšiu armádu doby.      

          
           

    

  Cieľom oboch spojenectiev bolo stať 
sa vedúcou silou celého Grécka. Mestá, 
ktoré sa  pod vedením Sparty postavili 
proti Aténam, žiadali od Atén, aby „vrátili 
slobodu Helénom“. Ďalej žiadali, aby roz-
pustili spojenectvo, ktoré kedysi uzavre-
li ešte proti Peržanom a aby už Atény ne-
vyberali ďalšie dane od svojich spojencov. 
Perikles s tým nesúhlasil.
 Začala sa vojna medzi gréckymi polis-
mi.
 Sparta bola silnejšia  na pevnine, Até-
ny na mori. Stalo sa, že Sparťania spusto-
šili dediny v okolí Atén (ich obyvatelia sa 
uchýlili za hradby mesta), kým aténska flo-
tila vyplienila prístavy na Peloponézskom 
polostrove. Situácia bola o to vážnejšia, že 
tretina obyvateľstva Atén (ktoré boli pre-
plnené utečencami) zahynula počas  mo-
rovej epidémie R. Zákernej chorobe pod-
ľahol aj sám Perikles. 
 V posledných rokoch vojny sa dosta-
la do prevahy Sparta, preto diktovala pod-
mienky mieru. Atény museli zbúrať svo-
je mestské hradby – zostali tak bezbran-
né – a museli odovzdať svoju vojnovú flo-
tilu. Ale ani Sparta sa nemohla považovať 
za úplného víťaza, vo vojne stratila obrov-
ský počet vojakov. 
 Obyvateľstvo na vojnou postihnutých 
územiach schudobnelo. Kvôli bojom ne-
mohli obrábať svoje polia. Ich dielne vyra-
bovali, veľa domov vyhorelo.

Boli však aj takí, ktorí zbohatli. Čo mys-
líš, z čoho sa dá zbohatnúť počas vojny 
alebo po nej?

M      
 A V

M        
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S     Povedz, ako podľa teba fungoval!
  Samozrejme boli mnohí medzi Grék-

mi, ktorí nemysleli len na staré krivdy, keď 
sa tešili „trestnej“ výprave. Lákali ich aj le-
gendárne bohaté pokladnice perzského 
veľkráľa a kvitnúce mestá na východe.

  Alexander svojím bystrým rozumom a 
odvahou vynikal už v detstve. Jeho otco-
vi, vtedajšiemu kráľovi, ponúkli raz mimo-
riadne pekného koňa. Kôň bol krásny – a 
rovnako divoký, nikomu nedovolil, aby ho 
osedlal. Neustále sa vzpínal R. Alexander 
uprosil svojho otca, aby to mohol skúsiť aj 
on. Pribehol ku koňovi, chytil ho za uzdu 
R a obrátil ho voči slnku. Všimol si totiž, 
že koňa znepokojuje jeho vlastný tieň. Istý 
čas koňa hladkal, utišoval, potom vyskočil 
na jeho chrbát a odcválal.

C         N
        
         

  Ú   obliehacie stroje:   
          

  
Macedónia         

 a Grékov spojila v jednom spojenectve   
      K      

  Obdobie demokracie sa skončilo.
Vojvodcovia spojenectva sa rozhodli pre vojnu proti Perzii.

N         M      
  A  V         

K

Prečo nazývali Gréci vojnu proti Perzii „trestnou výpravou“?

Alexander sa stal kráľom ako dvadsaťročný a panoval do svojej smrti. 
Koľko mal rokov, keď zomrel?

Ríša Alexandra Veľkého

V   
A    

  A  
A   

   H    
   A      

       
          

    

Zisti, ktorý z dvoch Homérových eposov hovorí o trójskej vojne!

Prečo si Alexander obľúbil práve tento epos?

A  V    „Tak uva-
žoval, že čím viac dostane od svojho otca, tým 
menej bude toho, čo môže vykonať on sám.“ 
(Plutarchos)
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MACEDÓNIA
Čierne more Kaspické m
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Aralské jazero

Atény
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Babylon
Súzy

Persepolis
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Smrť Alexandra
             Veľkého, 323 pred Kr.

Perzský záliv

Č
erven

é m
ore

Arabské more

Arabské moreVojenské výpravy Alexandra 
Veľkého
Ríša Alexandra Veľkého

Mestá založené Alexandrom Veľkým

Bitky Alexandra Veľkého

V  A  V ¸ Územia ktorých ríš a kultúr obsadil Alexander Veľký? 
Prečo si zvolil za hlavné mesto svojej ríše Babylon? Na mape sme vyznačili miesta dô-
ležitejších bitiek Alexandra Veľkého. Pomocou historického atlasu (mapa 4/d) zisti, kde 
presne boli tie bitky!

Alexander          
     A  N     
   E       

       Vo viacerých bitkách 
porazil armádu perzského veľkráľa.    sa A

   dostal až k rieke Indus.    
     

Sleduj na náčrte mapy výboje Alexandra Veľkého!
Pomocou náčrtu mapy a zemepisného atlasu vymenuj, územie kto-

rých dnešných štátov patrilo do ríše Alexandra Veľkého!

Na podmanených územiach sa Alexander usiloval vládnuť 
mierovými prostriedkami.    

        
       S  V E  

     

Ako sa v Egypte nazýval titul panovníka?

V E    Alexandria       
  S  

Alexander zomrel       Po 
jeho smrti sa   rozpadla na viacero štátov,    

   

& V čítanke nájdeš ďalšie zaujímavosti o Alexandrovi Veľkom (strany 
93 a 96).

  Alexander sa počas svojej výpravy 
proti Perzskej ríši zastavil v maloázijskom 
meste Gordion. Pozrel si tu povestný „gor-
dický uzol“. Bolo to spletené lano priviaza-
né na voz a nikde mu nebolo vidieť konce. 
Povrávalo sa, že kto ho rozuzlí, bude pá-
nom sveta. Keď to Alexander počul, nevá-
hal ani minútu a svojím mečom uzol jed-
noducho preťal. Takto „rozviazal“ uzol.

  Alexander založil tucty miest s ná-
zvom Alexandria aj v Ázii. Pomenoval ich 
podľa seba. (Alexander je po grécky Ale-
xandros.)

Koľko je jeden tucet?

  Alexander Veľký ovládol obrovskú časť 
sveta, predsa ho zaujímali najrôznejšie ve-
ci. Plánoval expedície R s vedeckým úče-
lom, aby zistil, prečo sa rozvodňuje Níl, a 
aby sa zmapovali námorné cesty do Indie. 
Plánoval aj nové usporiadanie falangy tak, 
že medzi kopijníkov chcel zaradiť aj perz-
ských lukostrelcov a vrhačov oštepov. Me-
dzi jeho plánmi bolo aj obnovenie kaná-
lov na Arabskom polostrove a v Mezopo-
támii. Tieto plány sa však pre jeho skorú 
smrť neuskutočnili. Jeho zdravie podko-
palo i to, že často a veľa vína vypil.

Ukáž na mape, ktorými smermi pláno-
val Alexander Veľký expedície!
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Ríša Alexandra Veľkého Otázky na zhrnutie

Rozšírenie gréckej vzdelanosti na Východe

N      A  V     
         

          
Grécka a východná vzdelanosť sa zlúčili     

    

S   N Pamätáš sa, bohyňou 
čoho bola? Ak nie, nalistuj si opäť 18. lekciu 
(strana 71).

  V Alexandrii postavili najväčšiu kniž-
nicu staroveku, nazývala sa Museion. Bo-
lo tu uložených asi pol milióna rukopisov, 
práce najslávnejších starovekých vedcov.

Ktoré súčasné slovo zachováva názov 
knižnice?

Na ostrove Faros pred mestským prí-
stavom stál, na veľké potešenie lodníkov, 
maják. Cez deň dával znamenia pomocou 
zrkadiel, v noci pomocou ohňa. Bol vyso-
ký 120 metrov a jeho svetlá bolo v noci 
vidno až z diaľky 60 kilometrov!

Mesto Pergamon bolo známe perga-
menom R, ktorý dostal názov podľa mes-
ta, ďalej obrovským Diovým oltárom a 
pevnými mestskými hradbami. Nazývali 
ho aj „novými Aténami Východu“. 

S  R L      Zisti, prečo mor-
ský had zabil Laokóna a jeho synov!

& Vieš si predstaviť takú obrovskú so-
chu, ktorej palec je iba málokto schopný 
ovinúť rukami? (Čítanka, str. 96)

H       

1.  Prečo sa obrátili proti sebe grécke polisy? Aké následky mala vojna?

2. Prečo mohla Macedónia zjednotiť Grécko?

3.  Vďaka ktorým ľudským vlastnostiam sa stal Alexander Veľký  veľkým 
panovníkom?

4. Ktoré územia patrili do ríše Alexandra Veľkého?

5. K akým zmenám došlo na územiach, ktoré dobyl Alexander Veľký?

V   A   S  →
   

M    

A  V   →  
  →   →  
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Staroveké Grécko Zhrnutie

V    K         
       
    V          

        
       

V          
 M         
        

        
     V    
        
      A  T    

       
K    A   S     

    H   M    A
 V        

T             
 

          
   

       H  A  H   A  A

  Č    O   D
   O       K     

  K   
   H         

     
   K         

 
           

         
      

  A  V    

   K        
    H     

    A   S     
  

  S       O  
H  K  A  

  A        
      A   

S           
      V    

  C      
   

  K   H  D  M  H   T
 L    M  S  A  

V

Odporúčame na ďalšie čítanie, 
listovanie:

S   Hellász hősei (Hrdinovia 
Helady).  
T  I  Görög re-
gék (Grécke povesti).  

C R  Évezredek hét-
köznapjai (Všedné dni tisícročí).  

 O  Mesék Héraklészrôl (Roz-
právky o Herakleovi).  
K  I  Ókori hősök, ókori csa-
ták (Starovekí hrdinovia, staroveké 
bitky).   
K  I  A görög–perzsa hábo-
rúk (Grécko-perzské vojny).  
L  D  Ókori bölcsek nyomá-
ban (Po stopách starovekých mudrcov). 

 
V  Bohovia a hrdi-
novia antických bájí.  
V  A görög csoda. 
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V. kapitolaStaroveký Rím

Veľa počujeme o Európskej únii, členom ktorej je už roky aj Maďarsko. V histórii sa viackrát 
nadhodila myšlienka, aby sa európske krajiny spojili do jedného štátneho zväzku. Rímska ríša bola 
prvá, ktorá spojila značnú časť Európy. Je síce pravda, že územia dobyla, ale podstata bola predsa 
taká, že mnohé národy spolupracovali, aby dosiahli rozkvet jednej ríše. Niekdajšie hlavné mesto ríše, 
Rím, je dodnes plné pamiatok starovekej slávy. Takou pamiatkou je napríklad Koloseum, ktoré je aj 
v súčasnosti symbolom svetového mesta. (Foto: Alinari Archives)
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Etruskovia

Latinovia

Sabinovia

Gréci
Pád

J a d r a n s k é  m
o r e

Rím

Sardínia

T y r h é n s k e  m o r e

Sicília
J ó n s k e

m o r e

S t r e d o z e m
n é m o r eKartágo

I  A      
 M     S   

    T     
    

    S  Č  
    Porovnaj pobrežie 

polostrova s gréckym pobrežím! V čom sa líši 
jeho reliéf od reliéfu gréckych území?

  Povesť R o Silvii zapísal dejepisec zo 
starovekého Ríma (Livius) takto: Boh osu-
du sa rozhodol, aby Silvia predsa len po-
rodila deti. Stalo sa raz, že sa dievka rá-
no vybrala s hlineným krčahom v ruke po 
vodu. Prišla na breh rieky, kde si v pekné 
jarné ráno odpočinula a zaspala. Prisnilo 
sa jej, že stojí pri oltári. Vlnená stuha, kto-
rou mala podviazané vlasy, jej spadla na 
zem. Na tom mieste vyrástli zo zeme dve 
urastené bujné palmy. Náhle sa tam ob-
javil jej strýko, podlý uzurpátor trónu R
a chcel vyrúbať stromy. Vtedy sa nečaka-
ne stal zázrak: objavil sa Mars, boh vojny. 
Sprevádzal ho ďateľ, jeho svätý vták, a je-
den vlk. Boh vojny ubránil dve palmy. 
 Keď sa Silvia zobudila, mala pocit, že 
sen znamená niečo dobré, aj keď mu ne-
rozumela. Na to však vôbec nemyslela, že 
kým spala, boh Mars sa do nej zamiloval. 
Plodom tejto lásky boli dvojčatá, dvaja sil-
ní chlapci, ktorých Silvia porodila. Jedné-
ho nazvala Romulom, druhého Remom. 
Zlomyseľný strýko sa náramne nahneval 
a vydal rozkaz, aby  dvojičky zavraždili...

26. Založenie mesta

Poslednou veľkou starovekou ríšou bola Rímska ríša a spomedzi ríš, 
o ktorých sme sa doteraz učili, je k nám najbližšie. 

Obdobie jej rozkvetu nebolo tak dávno, ako rozkvet iných starove-
kých ríš, a ani jej územie nie je tak vzdialené Maďarsku. 

Dokonca keď bola Rímska ríša najväčšia, zahŕňala aj územie 
dnešného Zadunajska. Nie je teda náhodou, že pre nás Európanov 

sú popri gréckych najzaujímavejšie rímske príbehy. 
Na začiatku nášho príbehu Rím ešte nie je ríšou, len drobné 

neznáme mestečko v strednej Itálii.

Kto založil  mesto Rím – podľa povesti?

V   I   Latinovia. I     
       T

Zopakuj si podľa 16. lekcie, ako padla Trója!

         
          

        Romulus a 
Remus. I          
O         

N        S     
 V   R    vyložili nemluvňatá na rieku 

Tiber. K        

Cez územia ktorých národov prechádzaš, ak sa z Ríma vydáš na cestu 
smerom na sever, na východ a juhovýchod? Odpovedz  na základe 
náčrtu mapy!

S    R     K  S        
 Ktorá časť povesti je vyobrazená na soche?
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     N     
          

V       M  N     
      

K           
           
S           

R           
         R   

   T         A  
   S        Romulus

          
 N        

O  sa stal prvým kráľom Ríma.     
 v roku 753 pred Kr.

Medzi dejinami Grékov a Rimanov nie je až taký veľký časový rozdiel, 
než by sa nám mohlo zdať. Koľko rokov uplynulo medzi prvou olympiá-
dou a založením Ríma?

Kto založil mesto Rím - 
v skutočnosti?

V    K   latinskí roľníci a pastieri   
   I  M        D  

          
     O      

T         T  R

Mnoho prastarých príbehov sa začína 
podobne: novonarodené dieťa slávnej 
rodiny chce niekto (cudzia osoba, zlá ma-
cocha atď.) zavraždiť, ale dieťa sa zachrá-
ni. S takýmto príbehom sme sa stretli už 
aj v tejto učebnici. Ktorý to bol? Vedel(-a) 
by si porozprávať  podobnú rozprávku?

  Latinovia sa dostali do styku so sused-
nými národmi, s Etruskami a Sabinmi. Nie-
kedy proti sebe bojovali, inokedy žili spolu 
v mieri. Pamiatku tohto obdobia zachová-
va povesť o únose Sabiniek. Na konci lek-
cie si ho môžeš prečítať.

T     R Opíš hlavné črty krajiny pomocou obrázku! Pre aké hospodárske činnosti ponúka dobré podmienky?
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R   R

Otázky na zhrnutie Založenie mesta

  Názov „rada starších“ neznamenal, že 
členmi tohto zboru boli iba starí ľudia. Po-
menovanie skôr naznačuje, že rada pozo-
stávala zo starších, skúsených členov uc-
tievaných rodín. Zo začiatku mala rada 
starších 100 členov.

  Pomenovanie patricij pochádza z la-
tinského slova „patres“, čo znamená „ot-
covia“. Patricijovia totiž mali slávnych a 
vznešených otcov, starých otcov. Svojich 
predkov uctievali, rozprávali o nich po-
vesti. Príbuzenstvo, ktoré počtom už bolo 
väčšie ako rodina, nazývali rodom. Každý 
rod mal vlastné spoločné pozemky, cinto-
rín a sviatky.

  Hlavný rozdiel medzi patricijmi a ple-
bejcami nebol v majetku, ale v pôvode. Aj 
medzi plebejcami boli takí, ktorí si nahro-
madili veľký majetok.

Mesto Rím spočiatku spravo-
vali králi.  pomáhala 
rada starších, takzvaný senát.  

     
V R    

Patricijovia pochádzali zo vzneše-
ných rodov. Tých, ktorí neboli člen-
mi vznešených rodov, nazývali ple-
bejcami. S    

    K  
   

 O       
    

Dnes aký má význam a aké citové za-
farbenie slovo „plebs“? Na označenie 
koho sa môže použiť toto slovo?

V      
R  vážna výstavba. O  

      
    R  

     
    

 R
S   H   

   
Prečo ho asi zobrazili spolu 

s jeho  predkami? 

Únos Sabiniek

Mestské hradby už boli vybudované, stáli aj mnohé domy mesta, ale Rím 
mal málo obyvateľov, nezaplnili mesto. Romulus preto vítal v meste každého 
vandrovníka alebo človeka, ktorý musel utekať zo svojho domova. Takto však 
do Ríma prichádzali iba muži. Romulus darmo posielal poslov k susedným ná-
rodom, aby svoje dcéry vydali za Rimanov. Susedia opovrhovali Rimanmi, ich 
poslov ani nevypočuli. Romulus sa vtedy rozhodol použiť lesť, aby získal Ri-
manom manželky. Usporiadal veľkú slávnosť a pozval na ňu aj okolité náro-
dy. Na slávnosť samozrejme prišli zvedaví cudzinci, najmä Sabini, vo veľkom 
počte, a to aj so svojimi rodinami. Na vrchole oslavy rímski vojaci na zname-
nie vtrhli do miestnosti a uniesli dcéry hostí. Sabini opustili mesto, ale prisaha-
li Rimanom pomstu. 

Kým sa Sabini pripravovali na vojnu, rímski mládenci sa oženili s dievčata-
mi, ktoré sa časom už ani nehnevali. Keď nadišiel deň rozhodujúcej bitky, že-
ny vbehli medzi dve vojská a prosili raz svojich (sabinských) otcov, raz svo-
jich (rímskych) manželov, aby sa nevraždili. Takto k vojne nedošlo, dva národy 
uzavreli mier. Rím sa stal ešte silnejším.

Akú skutočnú udalosť alebo proces naznačuje povesť?

1. Symbolom Ríma je dodnes vlčica.  
Prečo?

2.    Čo znamenajú tieto slová: senát, 
patricij, plebej? 

3.  Prečo podľa povesti „museli“ Rimania 
uniesť ženy?

 R   R     K  
S  

   T     
O      
S    
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27. Republika
Rím sa – na rozdiel od Grécka – stal jednotnou a mocnou ríšou. 

Ovládol najprv Apeninský  polostrov. O tom sa budeme učiť 
v tejto lekcii.

Úrady republiky

V roku 510 pred Kr.  R      O  bol 
Rím republikou.

N    každý rok zvolili dvoch vedúcich. Oni boli kon-
zulmi. N            

  
K          

       vzrástla vážnosť  
 senátu. T         

        
A   R     T     

Vplyv ľudového zhromaždenia  bol oveľa menší   

Aké rozdiely sú medzi mocou kráľa a konzulov?

Prečo vzrástla vážnosť senátu počas republiky? (Mysli na  jeho čle-
nov!)

Počas republiky mal senát 300 členov. Koľko členov mal v čase kráľov-
stva?

Zopakuj si! V ktorých štátoch sme sa učili o ľudovom zhromaždení? 
Akú malo úlohu?

Zápas patricijov a plebejcov

Na začiatku obdobia republiky plebejci neboli rovno-
cenní s patricijmi. A      

   T   plebejci po dlhom čase 
vybojovali, aby mali právo zasahovať do riadenia 
štátu. Stali sa rovnoprávnymi   A   
         

    
R       
      Vykonáva-

nie najvyšších funkcií stálo veľmi veľa peňazí. V
    L   R   

    

Ako zabezpečil Perikles, aby v Aténach mohli zastávať úra-
dy (vykonávať funkcie) aj najchudobnejší?

        
 V          

          

  Podľa tradície mal Rím siedmich krá-
ľov. Posledný kráľ sa nazýval Superbus, či-
že Namyslený. Pamiatku jeho krutej vlády 
zachovali rímske povesti. 

  Keď hrozilo nezvyčajne veľké nebez-
pečenstvo, senát vymenoval na čelo mes-
ta úradníka, ktorý mal mimoriadne veľkú 
moc. On bol diktátorom. Svoju funkciu 
mohol vykonávať najdlhšie po dobu šies-
tich mesiacov.

  Plebejci spočiatku nemohli ovplyvňo-
vať veci verejné, čiže nemohli politizovať. 
Nemohli uzatvárať manželstvá s patricijmi 
a nemohli používať pozemky, ktoré Rím 
získal v dobyvačných vojnách. Plebejci sa 
rozhodli, že takto nebudú ani bojovať vo 
vojnách Ríma. Vysťahovali sa na vrch ne-
ďaleko mesta. Čakali, čo si počnú patrici-
jovia bez nich. 
 Do ich tábora čoskoro prišiel patricij-
ský politik. Vo svojej krásnej reči vysvetlil: 
ako v ľudskom tele nemôžu žiť bez seba 
žalúdok a iné časti tela, tak aj v Ríme sú na 
seba odkázaní patricijovia a plebejci.

Zopakuj si! Odkiaľ pochádza slovo „po-
litizovať“?
& Zaujíma ťa, ako porozpráva tento prí-
beh Livius, jeden z najväčších rímskych 
dejepiscov? Prečítaj si čítanie v čítanke, 
ktoré sa začína na str. 99!

Prečo rečník prirovnal patricijov práve 
k žalúdku? Ku ktorej časti tela by si prirov-
nal(-a) plebejcov?

„Potom začali rokovať o zmierení a pri-
jali podmienky, aby ľud mal svojich ne-
dotknuteľných R úradníkov“ – napísal Li-
vius. 

 Tento plebejský úradník, ak zákon ne-
považoval za dobrý, protestoval výkrikom 
„Veto!“. Takto „vetovaný“ zákon nemohli 
v Ríme zaviesť.

Čo znamená právo veta dnes?

Plebejci aj po tejto dohode mali eš-
te pred sebou tvrdý zápas. Úplnú rov-
noprávnosť vybojovali asi za 200 rokov.
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 Čítal(a)  si o tom, že aj iné národy mali podobné obrady?

  Boli aj bohovia, ktorí nemali grécky 
„vzor“. Takým bol napr. aj Janus, boh s dvo-
mi tvárami. Jednou tvárou sa díval do mi-
nulosti, kým druhou do budúcnosti. Preto 
bol bohom každého začiatku, okrem iné-
ho aj začiatku roka.

Čo myslíš, ktorý mesiac je pomenovaný 
po ňom?

Rozpínavosť Ríma

Pozri si znova mapu na strane 100! Ktoré národy žili vedľa Latinov?

      neustálych vo-
jen    V    na Apeninskom pol-
ostrove  

V      S    
     R       

  

& Čo myslíš, ako zachránili „sväté husi“ Rím? (Čítanka, str. 102.)

    R    „Rozdeľuj a panuj!“. 
T    využívali (zneužívali) protiklady, ktoré boli 
medzi ich súpermi       

        A     
 A     Rím   

T  si postupne podmanil celý polostrov.

¸V ktorej časti Apeninského polostrova boli grécke mestá? (Historický 
atlas 5/a)
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Otázky na zhrnutieRepublika

Grécke a rímske „božské páry“

u Grékov u Rimanov

  

 H  

    A M

   A  V  

   A M

Rímske náboženstvo

R     
      

     
    

   A  R   
       

 Ovplyvnilo ich  nábo-
ženstvo Grékov,      

    I  I    
     O   

  
A  R      

     
     

Aj Rimania verili veštbám. K
      

     V  
       

  Rímske dieťa sa s náboženstvom pr-
výkrát „stretlo“ už ako 8- až 9-dňové. Vte-
dy mu otec slávnostne dal meno a na krk 
mu zavesil maličký talizman R. Ten ho mal 
chrániť pred zlými duchmi. Už ako malé 
dieťa sa zúčastňovalo na domácich obra-
doch na počesť bohov. Ráno sa napríklad 
domáci pred raňajkami zišli okolo domá-
ceho oltára, hlava rodiny povedal krátku 
modlitbu a z jedla a pitia, čo mali na ra-
ňajky, hodil trošku do ohňa. Keď mláde-
nec zavŕšil 16. rok svojho života, 17. mája 
po jeho narodeninách sa konala slávnosť 
jeho plnoletosti. Vtedy si vyzliekol detské 
šaty a obliekol si snehobielu mužskú tógu 
R. Spolu s otcom priniesol obeť a potom 
talizman, ktorý nosil od svojho narodenia, 
položil na domáci oltár. Tým sa jeho det-
stvo skončilo, bol prijatý medzi rímskych 
občanov.

& Ako sa obliekala tóga? (Čítanka, str. 
131)

  Rimania pokladali kurence za sväté 
zvieratá. Brávali ich so sebou aj na vojen-
ské výpravy. Ak kurence pokojne zobka-
li zo zrna, Rimania to považovali za dobré 
znamenie.
 Najslávnejšie veštby (aspoň podľa po-
vesti) obsahovali takzvané knihy Sibyly:
 Posledného kráľa (Superba) navštívi-
la starenka, ktorú kráľ prijal a vypočul. Po-
núkla mu na predaj deväť zvitkov kníh a 
povedala, že obsahujú veštby bohov. Pý-
tala za ne toľko peňazí, že kráľ sa len smial. 
Nato starenka hodila tri zvitky do ohňa, 
ale za zvyšných šesť kníh pýtala rovnakú 
sumu ako predtým za deväť. Kráľ i naďalej 
váhal. Nato starenka vrhla do ohňa ďalšie 
tri knihy. Namyslený kráľ sa natoľko zarazil, 
že zvyšné tri kúpil – za pôvodnú cenu de-
viatich kníh! Starenku nikdy viac nevideli.
 Knihy Sibyly potom prísne strážili oso-
bitne poverení kňazi, ktorí vysvetľovali aj 
hmlisté, dvojzmyselné veštby. Žiaľ, knihy 
zhoreli pri požiari v 1. storočí pred Kr.

        

O      K     K
R  

   
  

   
D   → R      I
N  →  

1.   Aký bol rozdiel medzi patricijmi a 
plebejcami

     – v dobe kráľovstva,
     – v dobe republiky?
2.  Kto boli vedúcimi Ríma v čase 

republiky?
3. Čo znamená „Rozdeľuj a panuj“?

szlov_5_2009_7uny.indd   105 8/10/09   11:17:19 AM



106 S  R

Koľko kráľov mal Rím?

Ako sa nazýval posledný rímsky kráľ?

Kvôli ktorým vlastnostiam sa postavy 
tejto povesti, dvaja mladíci, stali hrdina-
mi?

Pomocou textu učebnice a kresby v his-
torickom atlase (5. strana) vyrozprávaj 
hrdinský skutok Mucia !

Boj Ríma s Etruskami
Spomedzi národov, ktoré žili v susedstve Ríma, boli najvyspelejší Etrus-

kovia. Rimania sa od nich naučili veľmi veľa vecí, ale vzťahy medzi dvoma 
národmi neboli vždy pokojné. V čase kráľovstva si Etruskovia rozšírili svo-
ju moc aj na Rím, poslední traja rímski králi boli etruského pôvodu. Vy-
hnanie posledného kráľa znamenalo aj to, že sa Rím stal nezávislým. Et-
ruskovia sa s tým nechceli zmieriť. Začali obliehať Rím.

Keď sa Rimania dozvedeli o blížiacich sa Etruskoch, všetci sa uchýlili za 
hradby mesta. Rímsky vojak Horatius Cocles (horácius kokles) sám bránil 
drevený mostík, ktorý viedol do mesta, až kým ho jeho ustupujúci dru-
hovia nezničili. Cocles potom skočil do rieky Tiber a nebadane preplával 
ku svojim. Etruskovia sa ho svojimi oštepmi márne pokúšali zasiahnuť. 

Skutok Mucia Scaevolu (mucia scévolu) je ešte slávnejší. Mladík sa vkra-
dol do tábora Etruskov,  ktorí obliehali Rím. Chcel zavraždiť ich kráľa. Jeho 
plán sa nevydaril. Práve totiž vyplácali žold R etruským vojakom a vedľa 
kráľa sedel jeho pisár v podobných šatách. Mucius sa samozrejme neod-
vážil nikoho spýtať, ktorý je kráľ, aby sa neprezradil. Skúsil šťastie, ale ne-
zabil kráľa, ale pisára. Kráľ ho potom chcel mučením donútiť, aby prezra-
dil svojich druhov. Mucius vložil svoju pravú ruku do horiaceho ohňa na 
oltári a nechal ju celkom zhorieť. Takto ukázal kráľovi, že rímskeho vojaka 
nemožno donútiť k zrade ani mučením. „Je tristo takých rímskych mla-
díkov, ktorí sme sa prísahou zaviazali, že takto siahneme na tvoj život“ – 
povedal. Kráľ sa natoľko zarazil, že vojaka pustil na slobodu a so svojím 
vojskom odtiahol od hradieb Ríma. 

       
  N      

   

 H    
  D      

K   R     
      

      
  V R    

 H  N      
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28. „Hanibal pred bránami!“
Práve v tom čase, keď rímsky štát viedol dobyvačné vojny na 

Apeninskom polostrove, stala sa veľmi mocnou aj ríša v severnej 
Afrike. Vlastné záujmy čoskoro obrátili tieto dve mocnosti proti 

sebe. Viedli proti sebe tri kruté vojny.

Kto boli Púni?

Čo si čítal(a) o fenických obchodných mestách? (15. lekcia)

¸ Kartágo založilo mesto Tyros. Nájdi na mape Tyros a skús odhadnúť 
jeho vzdialenosť po mori od Kartága!

Púni boli obyvateľmi severoafrických obchodných miest, ktoré 
založili Feničania.      Ich najväč-
ším mestom bolo Kartágo. O     O  
          

         
 S   K       H
        

Prvá púnska vojna

Medzi    Rímom a Kartágom, vy-
pukol spor pre Sicíliu. O       

K           R  
  

R            
 Kartágo môžu poraziť jedine na mori.  R    

    

  Rimania nevedeli stavať lode. Šťastie 
im však prialo: morská búrka vyhodila na 
breh trosky púnskej päťveslice. Dôklad-
ne si ich preštudovali a za dva mesiace si 
postavili 120 lodí! Napriek tomu mali má-
lo šancí na víťazstvo, lebo Púni boli veľ-
mi skúsení v námorných bitkách. Ich lode 
s bodákovými nosmi rad radom potopi-
li nepriateľov.
 Púni pomocou katapultov neraz vy-
strelili na rímske lode keramické nádo-
by, ktoré boli naplnené horľavým olejom. 
Olej sa rozlial na palube a potom ho oh-
nivými šípmi zapálili. Raz sa stalo, že Púni 
vystrelili na rímsku loď nádobu plnú jedo-
vatých hadov. Takéto triky dokázali usku-
točniť len veľmi skúsení námorní bojovní-
ci.

Rím potreboval Sicíliu predovšetkým 
pre jej poľnohospodárske danosti. Prečo 
bol tento ostrov dôležitý pre Kartágo? 
(Pozri si mapu!)

V    K Na základe kresby povedz, 
ako ho používali!
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V  
          Rimania

   Na svoje lode pripevnili dlhé padacie mostíky.
K             

 N            
  V        

            
   porazili  

K         R
     S  Sicília sa stala prvou provin-

ciou Ríma, čiže prvou takou dŕžavou mimo Itálie, ktorú si Rima-
nia dobyli a platila im dane. 

Druhá púnska vojna

     Č       
      T  

          
       H  

Hanibal sa rozhodol poraziť Rimanov na vlastnom území. L
  S     R      

  Svojím vojskom  H  prešiel cez Alpy  
R      

H       R  V    I   

R         
 R     S     A   

   K  
T        N  
  H      D     pri Kar-

tágu. Púni utrpeli zdrvujúcu porážku. R    K   
          K

Ukáž na časovej priamke tieto udalosti: založenie Ríma; vyhnanie po-
sledného kráľa; prvá a druhá púnska vojna!

¸ Nájdi v historickom atlase (5/b) dve veľké bitky vojny! Ktorá strana 
vyhrala v prvej a ktorá v druhej?

N    R   K Pomocou obrázku a textu povedz, ako 
používali padacie mostíky!

H        R
   K  Ú   

       
     R    

      
Charakterizuj Hanibala na zá-

klade učebnice a čítanky (str. 106)!

  Pomedzi snehom pokryté končiare 
Álp vo výške niekoľkých tisíc metrov ne-
viedli cesty. Hanibalova armáda musela 
prekonať prekážky prírody, studené pod-
nebie. (Väčšina afrických vojakov ešte v ži-
vote nevidela sneh.) Prechod cez Alpy a 
útoky nepriateľských národov spôsobili 
veľké straty: polovica vojakov aj koní za-
hynula cestou. Hanibalovi vojaci viedli asi 
30 slonov, z nich cestu prežil iba jeden. 
 Vojaci sa zľakli už aj pohľadu na sne-
hové fujavice. Postupovať po neschod-
ných, ľadom pokrytých chodníkoch bolo 
takmer nemožné. Zvieratá a ľudia sa mno-
hokrát navzájom strhli do priepasti.
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Otázky na zhrnutie„Hanibal pred bránami!“

Zničenie Kartága

K        N    
        R  

Zámienkou R          
 A         K  

           
R  O   R   

Rímska armáda obsadila Kartágo. O    
  T     M     Na 

dobytom území pod menom Africa (Afrika) zriadili ďalšiu pro-
vinciu. N        

      A
V    R        

      A     
T  sa Rím stal najväčšou mocnosťou na pobreží Stredozem-
ného mora. 

H    A Prečo bola 
táto výprava mimoriadne ťažkou úlohou pre 
afrických vojakov?

  Nešťastné mesto sa ešte naposledy 
pokúsilo ubrániť. Kováči denne vyrobili 
300 mečov a 500 kopijí. Ženy si dali ostri-
hať dlhé vrkoče a vyrobili z nich laná do 
katapultov. Roky sa urputne bránili (149 až 
146 pred Kr.). Márne. Rím zvíťazil.

Južnú časť Helady nazvali provinciou 
Achája. Odkiaľ asi dostala meno?

1.   Prečo sa začali rímsko-púnske vojny?
2.   Aký je rozdiel medzi príčinou a zámienkou 

vojny?
3.  Prečo bol dobrým vojvodcom Hanibal?
4. Prečo vedel Rím poraziť Kartágo?
5.  O ktorých provinciách sme sa učili doteraz?

R  ↔ K     
      K     
      K      I

 H  ↔ S
      K   K
     R      

S  
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 Prečo ho môžeme nazvať tankom staroveku?

Tanky staroveku
Hanibal nebol prvý, kto v staroveku nasadil bojové slony vo vojne. Tieto 
zvieratá boli pre svoje strašidelné rozmery obľúbenými zbraňami staro-
vekých vojvodcov. Pravda len v prípade, ak ich boli schopní zaobstarať. 
Armáda Alexandra Veľkého počas výpravy do Indie len veľmi ťažko zví-
ťazila nad týmto nebezpečenstvom (25. lekcia). Vycvičené slony Indov 
svojimi chobotmi chytili a zdvihli nepriateľských vojakov a podali ich vo-
jakom, ktorí sedeli v sedlách slonov. Tí ich potom zabili ostrými dýkami. 
Obrovské zvieratá svojou nesmiernou silou, ostrými klami „razili cestu“ 
v nepriateľskom vojsku. 

Aj rímski vojaci sa stretli s bojovými slonmi už pred Hanibalovým úto-
kom. Vtedy sa vynašli: medzi slonov nahnali čriedu ošípaných, lebo ve-
deli, že sa slony zľaknú zvuku, ktoré ošípané vydávajú. Aj sa tak stalo, ob-
rovské zvieratá sa zľakli kvikotu a krochkania prasiat a dali sa na útek. 

Zaujímavou udalosťou Hanibalovej výpravy bolo prepravenie viacto-
nových zvierat cez rieku. Stalo sa to ešte pred prechodom cez Alpy. Úlo-
hu vyriešili tak, že začínali štvať a dráždiť najdivokejšieho slona. Rozzúre-
ný slon sa pustil do vojaka, ktorý ho dráždil. Ten skočil do rieky a preplá-
val na druhý breh. Slon ho rozzúrene nasledoval. Jeho potom nasledo-
vala celá črieda slonov až na druhý breh.

  

V        
  K Mohla umelcovi slúžiť ako 

námet Hanibalova výprava v Itálii?
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29. Starosti republiky
Po víťazstve nad Kartágom sa Rím stal mocnou  ríšou. Takúto ríšu 

už nebolo možné spravovať takým spôsobom ako mesto alebo 
malý štát. Vznikalo stále viac problémov a konfliktov, ktoré narúšali

vnútorný pokoj v štáte. 
Tieto problémy a konflikty bolo treba nejako riešiť.

„Hovoriace nástroje“

Počas dobyvačných vojen R      
          

  odvliekli na niektorý z trhov s otrokmi.
O      I      
          

        O    
      R   

       
Osud otrokov závisel hlavne od toho, či ovládali nejaké re-

meslo a čo vedeli. A          
  T  odborne vzdelaní otroci   

  K         
    otrokov, ktorých nútili pracovať na po-

liach,   M          
    

N       A     R    
  v baniach.       

 na galejách R  
O      gladiátori. O  

 M            
       

  Ani po veľkých dobyvačných voj-
nách nepoklesol počet dovezených otro-
kov. Postarali sa o to piráti R Stredozem-
ného mora. Svoje základne mali na men-
ších ostrovoch. Odtiaľ sa vylodili a neča-
kane prepadli vyhliadnuté dediny na mor-
skom pobreží. Obyvateľov, ktorí sa im po-
stavili na odpor, zabili, potom obec vyra-
bovali a ľudí odvliekli na trh s otrokmi. Ak 
zajali vznešeného človeka, za neho dosta-
li vysoké výkupné od jeho rodiny. 

  V Ríme sa rozšírilo takéto príslovie: po-
známe nemé nástroje (pluh, motyku, voz 
atď.), nástroje vydávajúce zvuky (zviera-
tá) a hovoriace nástroje (otrokov). Bolo to 
však skôr „žartovným“ zveličením. 

  Mnohí Rimania odsudzovali súboje 
gladiátorov. Slávny rečník Cicero napríklad 
v jednom zo svojich listov napísal: „Môže 
sa vzdelaný človek kochať v takej hre, kde 
bezbranného človeka roztrhá divá zver 
strašnej sily, alebo skvelé zviera padne za 
obeť kopiji človeka?“
 Najkrutejšou „zábavou“ bol súboj gla-
diátorov. Počas sviatkov sa stalo, že súčas-
ne bojovali stovky gladiátorov. Obecen-
stvo mohlo omilostiť porazených. K tomu 
došlo obyčajne vtedy, ak gladiátor bojoval 
smelo a šikovne až do svojej porážky. Gla-
diátorov, ktorí veľakrát zvíťazili, oslobodili 
z otroctva a oslavovali ich podobne, ako 
my dnes oslavujeme hviezdy.
 Súboj gladiátorov sťažili aj tak, že ich 
vyzbrojili odlišnými zbraňami. Napríklad 
jeden z nich bojoval harpúnou a sieťou 
s ťažkými závažiami, kým druhý mal iba 
krátky meč a štít. Prvý sa musel usilovať 
o to, aby na súpera z diaľky hodil sieť, kým 
druhý sa musel pokúsiť priblížiť sa k nemu 
čo najviac, aby mohol použiť svoj meč.

S  Všimnite si odlišné zbra-
ne gladiátorov! Porozprávajte sa o tom, ktorý 
z bojovníkovi má,  vzhľadom na zbraň, väčšiu 
šancu na víťazstvo!
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  Škola gladiátorov bola v meste Capua
(kapua). Spartakus a jeho druhovia utiek-
li odtiaľ na blízky vrch Vezuv.  Poslali proti 
nim rímskych vojakov, ktorí uzavreli jedi-
ný úzky a ťažko schodný chodník na vrch, 
ale darmo. Gladiátori si upriadli laná z prú-
tov divého hrozna a spustili sa po strmom 
svahu vrchu. Rímskych vojakov napadli 
odzadu a rozohnali ich. 

O     O   
H

Spartakovo povstanie otrokov

Na konci obdobia republiky boli čoraz častejšie povstania 
otrokov.

N      R     
R  S         

           
         Povsta-

nie sa začalo v roku 73 pred Kr.
O   S       

          
            

 R           
Cieľom otrokov bolo opustiť Itáliu a vrátiť sa domov. N  

   A          
S          S  

    N         
        

R         Rímska armá-
da zlomila odpor otrokov. V    S  N   
R  popravili šesťtisíc  otrokov ukrižovaním. K  

      R   C

V ktorom roku porazili vojsko Sparta-
ka?

& Ako padol Spartakus? (Čítanka, str. 
108)
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Otázky na zhrnutieStarosti republiky

„Choroby“ republiky

R        
      
 V      A      

  roľníkov,  sa dostali na mizinu,   
 C         

         
    T  malé pozemky lacno pokúpili bohatí 

statkári R     R      
     R  

 N    sa stali čoraz častejšími vonkajšie 
útoky proti Rímskej ríši. M    R   

   V    Č   
          R

Pritom rímska armáda bola čoraz slabšia,    
       N   
  

 S        
 Zápasy medzi  politikmi neraz vyústili do ozbroje-

ných bojov.

& Diktátorom nazývali v Ríme tú osobu, ktorej v prípade 
veľkého nebezpečenstva na pol roka  udelili neobme-
dzenú moc R. V tejto zmätenej situácii získal túto moc 
politik menom Sulla. Prečítaj, aké opatrenia zaviedol! 
(Čítanka, str. 110-111)

 N  S  
  vzrástol po-

čet pirátov.       
 

V    K      
 Rím treba udržať spolu a jednotne spravo-

vať silnou rukou.

  „V Itálii má každá divá zver svoju vlast-
nú jaskyňu, brloh a skrýšu, zato tí, ktorí za 
Itáliu bojujú, nemajú nič okrem vzduchu 
a svetla; potulujú sa neustále bez bytu a 
miesta stáleho pobytu aj s manželkami a 
deťmi.“ – vyhlásil populárny rímsky poli-
tik.

& Prečítaj si v čítanke, ako pokračoval 
v prejave (str. 109)!

Aký úrad zastával politik, ktorý prednie-
sol túto reč? Podarilo sa mu vyriešiť prob-
lém, o ktorom hovoril?

  V Ríme vypukla skutočná občianska 
vojna R! Politici sa už nesnažili prekonať 
svojich súperov účinnými rečníckymi 
prejavmi, ale vojenskou silou. V Rí-
me často pustošili rímski vojaci. „Mesto 
zaplnili mŕtvoly, vraždy nemali konca-
kraja“ – napísal Plutarchos, podľa ktorého 
v občianskej vojne bolo zavraždených 
niekoľko tisíc ľudí.

  Piráti sa skryli na pobreží a sledovali 
lode, ktoré na noc zakotvili. Keď videli, že 
námorníci zaspali, štvornožky sa prikradli 
k svojim malým člnom a rýchlym veslova-
ním sa priblížili k lodi. 
 Námorníkov zavraždili alebo ich pre-
dali za otrokov a loď vyrabovali.

¸ Čo znamenajú lebky na mape v histo-
rickom  atlase? (5/c)

Socha Pompeia, vojvodcu z 1. storočia pred Kr. Poverenie mal 
od senátu a na čele flotily z 500 lodí sa mu za krátky čas po-
darilo očistiť Stredozemné more od pirátov. Preto sa stal veľ-
mi populárnym v Ríme, čo mu pomohlo v jeho neskoršej 
politickej kariére

   K  R     
  

   S      K
       

 
   

C     R

1.  Prečo boli najnebezpečnejšími súpermi 
rímskych vojakov práve gladiátori?

2.  Prečo vyšli v tomto období mnohí roľníci 
s malými pozemkami na mizinu?

3.  Aké iné „choroby“ trápili rímsku repub-
liku?

4. Ako sa mohli vyriešiť tieto problémy?
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Územie Rímskej ríše pred Juliom Caesarom

Územia dobyté Juliom Caesarom

 C     
„... bol to muž krehkej postavy, pokož-

ku mal hladkú a bielu; často ho bolela hlava a 
trápili epileptické záchvaty. (...) Svoj zlý zdra-
votný stav však nevyužíval ako zámienku na 
pohodlný život, ba práve naopak, za najvyni-
kajúcejší liek považoval vojenčenie.“

  Panovníka väčšieho územia, často aj 
viacerých krajín, alebo kráľa, ktorý stojí 
nad inými kráľmi, nazývame cisárom.

V ktorej ríši sme sa už stretli s cisárskou 
hodnosťou?

30. Cisárstvo
Dva po sebe idúce letné mesiace sú pomenované po dvoch 

najslávnejších rímskych politikoch. 
Oni upevnili poriadok v ríši a oni sú hlavnými postavami 

nasledujúcej lekcie.

Julius Caesar

Rímska republika sa dostala do krízy, vystriedalo ju cisárstvo.
C     R   Julius Caesar    

         
Caesar        

  Obsadil a ako provinciu pripojil k ríši Galiu  
  V       

   T         
 R   

R         M   
       Senát 

nedokázal zvládnuť situáciu.

& Caesar i na vlastnej koži pociťoval nebezpečné pomery v republike. 
Už ako mládenca ho chcel dať zavraždiť istý vojvodca, ktorý sa stal dik-
tátorom. Potom ho na mori zajali piráti. Ako prežil tieto nebezpečen-
stvá? Prečítaj si to v čítanke (str. 112 – 113)!

C           
 R             

C  Dokáž pomocou mapy, že Caesar bol úspešným vojvodcom!
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        R  Caesar sa vrátil   
na čele vojakov.

C        R    
 A    Vyľakaný senát mu odhlasoval 

doživotnú neobmedzenú moc. 
         

       
     C       

  C   
O      C      

 Mnohým vojakom (ktorým sa skončila vojenská služ-
ba) a rímskym chudobným udelil pôdu. Zmodernizoval rímsky 
kalendár:         R  M

     
Č           
  N  C    R  15. marca r. 44 pred 

Kr.     zavraždili.

& Prečo boli nadšení z Caesara jeho 
vojaci a prečo si ho obľúbil ľud? Pozri si 
v čítanke (str. 113 – 115)!

  Keď Caesar prechádzal cez rieku Rubi-
con (rubikon), ktorá bola severnou hrani-
cou Itálie a kde sa ako vojvodca, ktorý sa 
vracal domov, mal rozlúčiť so svojím voj-
skom, povedal: „Kocky sú hodené!“. Príslo-
vie pripomína hru v kocky, ktorá bola ob-
ľúbená už v staroveku. Potom, ako hráč 
kocky hodí, už sa ich nemôže dotknúť. Po-
dobne aj Caesar, keď prešiel cez Rubicon, 
už nemohol zmeniť svoje odvážne roz-
hodnutie: namieri do vlastného hlavného 
mesta s vojskom!

Zopakuj si! Akým veštbám verili Rima-
nia? (Pomôže ti 27. lekcia.)

  O úspešných veštbách (alebo náhod-
ných úspechoch?) s obľubou písali rímski 
dejepisci. Caesarovu smrť napríklad vraj 
predpovedali takto: „Niekoľko dní pred 
svojou smrťou sa Caesar dozvedel, že ko-
ne, ktoré po úspešnom prechode cez Ru-
bicon venoval bohu rieky a nestrážené 
pustil na slobodu, nijako sa nechcú pásť 
a len ronia slzy. Aj veštec z čriev, Spurinna, 
upozornil Caesara, aby sa stránil nebez-
pečia, ktoré nenechá na seba dlhšie ča-
kať než do 15. marca. A deň pred 15. mar-
com ľudia videli, že kŕdeľ nejakých straka-
tých vtákov prenasleduje malého orieška 
R, ktorý letí s vavrínovou vetvičkou sme-
rom k Pompeiovej sieni a tam ho roztrha-
jú“. Caesar napriek tomu odišiel do sená-
tu.

  Zo sprisahancov bol najznámejší Bru-
tus, Caesarov nevlastný syn. Keď Caesar 
zbadal, že aj on je medzi vrahmi, údajne 
vykríkol: „Aj ty, syn môj, Brutus?”

& Ako sa stala vražda? Porozprávaj na 
základe čítanky (str. 115)!

Po Caesarovej smrti znovu vypukla ob-
čianska vojna. Z Caesarových vrahov nikto 
nežil dlhšie ako tri roky po jeho smrti a ani 
jeden z nich nezomrel prirodzenou smr-
ťou. Našiel sa aj taký, ktorý pri úteku spá-
chal samovraždu tou istou dýkou, ktorú 
predtým vrazil do Caesara.

T      
  C  

K   
A   

    
 

V   

A     
E     
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Otázky na zhrnutieCisárstvo

C  A „...mal som autoritu R väč-
šiu, ako ktokoľvek predtým, moja moc však 
nepresahovala moc mojich druhov v úrade.“  

 Na základe učiva vyvráť tvrdenia, ktoré Au-
gustus napísal o sebe už ako starec vo vlast-
nom životopise!

  Caesarovým synovcom a jedným z ne-
vlastných synov bol Oktaviánus. Jeho naj-
vážnejším nepriateľom bol Caesarov druhý 
nevlastný syn, Antónius. Jeho podporovala 
aj prekrásna egyptská kráľovná Kleopatra. 
Napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Ich 
lásku a smrť zvečnili viaceré literárne diela a 
filmy.

  Menoslov senátorov zostavoval Au-
gustus. On si teda vybral členov sená-
tu. Je jasné, že do senátu posadil svojich 
spoľahlivých ľudí. Na zasadnutiach senátu 
ako prvý hlasoval cisár. Podľa toho mohli 
ostatní senátori vedieť, ako majú hlasovať.

  V Ríme v prvom období republiky bo-
li vojakmi roľníci s malými pozemkami. 
Vlastný výstroj (zbrane, šaty) si museli sa-
mi zaplatiť. Keďže sa mnohí roľníci dosta-
li na mizinu, zaviedli žoldnierske vojsko. To 
bolo výhodné aj pre najchudobnejších, 
lebo keď sa stali vojakmi, dostali aj plat. 

 C   →  
   →  

A       K  
   K
   
    
   
    

1.  Charakterizuj Julia Caesara! Použi aj čítanku (str. 113 – 116)! Prečo bol 
schopný Caesar získať moc?

2. Predstav si, že si  rímskym rečníkom. Povedz obrannú reč Bruta!

3. V čom sa líšila Caesarova a Augustova samovláda? 

4.  V dobe Augusta – a ďalších cisárov – senát mal len zdanlivú moc. Prečo?

5. Prečo prijala armáda samovládu? Prečo ju prijal ľud?

„Božský Augustus“

Po atentáte     
V zápase zvíťazil Caesarov synovec.
V         V

 R      
 Augustus    

 A     
R         K  

    K  V   
     

Zopakuj si! Od kedy do kedy trvalo 
v Ríme obdobie kráľovstva a obdobie re-
publiky?

Koľko rokov panoval Augustus?

Oporou Augustovej moci bola silná, 
dobre vycvičená žoldnierska armáda.

T      
         

       
  Ľudové zhromaždenia 

úplne stratili svoj význam.   R    A  
S     vždy poslušne splnil Augustovu vôľu.

V     bol v Ríme mier.      
      S    

        

Čo asi znamenalo toto rímske príslovie: „Chlieb a hry!“?

& Augusta mnohí považovali za tyrana a chceli prinavrátiť obdobie 
republiky. Taký bol aj rímsky dejepisec Tacitus (tacitus). Porovnaj Au-
gustov vlastný životopis s tým, čo o cisárovi napísal Tacitus! (Čítanka, 
str. 117 – Dva pramene o Augustovi.)

Vojsko

V            
 Vojaci dostávali slušný žold,    mohli požiadať 

o pôdu,        
V         veteráni,  
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Légie
Rímsky vojak mal dve hlavné zbrane. Jednou bol krátky, špicatý meč, 

ktorým rovnako mohol bodnúť aj sekať. Druhou bola kopija, ktorú vedeli 
hodiť aj na 10 metrov a mohli ním preraziť štít nepriateľa. 

Aj Rimania často používali – pri obliehaní pevností, miest – metacie stroje.
Väčší stroj na vrhanie kameňov (katapult) vyvrhol pol tonový kameň aj do 
500 metrovej vzdialenosti! Pri obliehaní pevnosti sa pešiaci zoradili do tvaru 
korytnačky, postavili sa tesne vedľa seba tak, aby boli z každej strany (aj nad 
hlavami) chránení štítmi (ako korytnačku chráni jej pancier). 

Kládli veľký dôraz na výstavbu silných vojenských táborov. Tábor mal oby-
čajne štvorcový tvar. Kožené stany vojakov umiestnili v pravidelných ra-
doch. Ak museli bývať v tábore dlhšie (alebo cez zimu), postavili si bara-
ky R so slamenou strechou. Vojaci v období mieru klčovali lesy, stavali ces-
ty a mestá. 

Víťazný vojvodca dostal od senátu povolenie, aby vošiel do Ríma na če-
le triumfálneho R sprievodu. Pre pozorovateľa to 
mohol byť výnimočný zážitok. Na čele sprievo-
du šli hudobníci, za nimi viezli nesmierne bohatú 
korisť. Potom nasledovali vznešení vojnoví zajatci. 
Oslavovaný vojvodca stál na voze, ktorý ťahali šty-
ri kone. Oblečenú mal purpurovú, zlatom vyšívanú 
tógu a na hlave mal vavrínový R veniec. Niet di-
vu, že víťazovi, ktorý kýval jasajúcemu davu, často 
šepkal otrok do ucha: „Mysli na to, že si človekom!“ 
Triumfálny sprievod sa skončil bohatou hostinou, 
kde vojvodca pohostil obyvateľov mesta. Desaťti-
síce Rimanov posadili za bohato prestreté stoly.

    

M    Pozri si pozor-
ne obrázok! Prečo je ťažké  dobyť takýto tábor?

R        
Prečo bol dôležitý tento znak?

T    
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  Boli aj neúspešné výpravy. Najväčšiu 
porážku utrpelo Rímske cisárstvo za pa-
novania Augusta od Germánov R, ktorí 
žili za severnými hranicami ríše. Germán-
ski bojovníci zlákali Rimanov do tmavé-
ho lesa a zavraždili tam vojakov všetkých 
troch légií, ktoré viedol miestodržiteľ Va-
rus! Augustom „natoľko otriasla táto uda-
losť, že si dlhé mesiace nedal ostrihať vla-
sy ani bradu, vrážal hlavou do dverí a zú-
falo kričal: »Varus, vráť mi moje légie!« Deň 
porážky si každý rok pripomínal celoden-
ným smútkom“ – napísal rímsky dejepisec 
Seutonius.

     
    A     

H  H      
       

     
      

     
O    

31. Rímska ríša
Vnútorný mier a pokoj v ríši umožnili nevídaný rozvoj obchodu. 

Luxusný tovar a najdôležitejší spotrebný tovar 
(od amfor po otrokov, od hodvábnych tkanín po korenie) 

prevážali z jedného kúta ríše do druhého po mori, alebo na lodiach 
ťahaných po riekach, alebo po pevnine na vozoch a karavánami. 

Cestná sieť a dobre vybudované mestá ríše sú 
dodnes predmetom obdivu.

Provincie

O ktorých provinciách sme sa učili doteraz? Kde utrpel Rím dve svoje 
najväčšie porážky? (Historický atlas 5/c)

Rímsku ríšu v prvom storočí cisárstva charakterizovala ďalšia 
rozpínavosť     A    

   E   H     
 C   S     

       
Územie Rímskej ríše bolo najväčšie okolo r. 100 po Kr. 
Cisári zorganizovali    jednotnú ríšu. N  

           
 T       A     

    A       
     po celej ríši bola vybudova-

ná veľmi dobrá sieť ciest.
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V ktorom meste bola tá slávna knižnica, o ktorej si už čítal(a) v učebni-
ci? (Ak sa nepamätáš, zalistuj späť na str. 96!)

R             
        

  R   R

Rímsky svet

A  R          
    Prevzal a ďalej rozvíjal kultúru podmane-

ného územia           N
           

sa rozšírilo používanie latinského jazyka  N    
          

  S         
 D        

V        Rimania  pod-
porovali          

           
T    urbanizáciou. O    

    vodovodu. R      
A             

      V     
       

N     verejné knižnice. V   
          

R      Zisti, ako ju stava-
li, keď tak vynikajúco odoláva času!

V       
     

    
¸ V ktorých provinciách boli väčšie vodovo-
dy? (Historický atlas 6/c)
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meď

soľ
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Obchodná cesta

Hranice Rímskej ríše

  Pozdĺž ciest, vo vzdialenosti jednodňo-
vej chôdze boli miesta na odpočinutie. Tu 
sa cestujúci mohli najesť a v noci prespať. 
Chudobní chodili pešo, zámožnejší cesto-
vali na štvorkolesových vozoch, ktoré ťaha-
li kone. Vo väčších cestovných vozoch bo-
li oddelené miesta aj na spanie a stravova-
nie. 
 Cesty boli užitočné aj pre poslov na ko-
ňoch. Boli to väčšinou mladí a šikovní mu-
ži. V týchto staniciach s neuveriteľnou rých-
losťou presadali na odpočinuté kone, ktoré 
doviedli pred nich.

  Pre Rím sa námorná plavba stala život-
ne dôležitou otázkou, veď obyvateľov hlav-
ného mesta bolo možné zásobovať obilím 
iba touto cestou. O slávnom vojvodcovi a 
štátnikovi z obdobia republiky, o Pompeio-
vi sa nám zachoval tento príbeh: Raz zúri-
la veľká búrka na mori a kapitáni lodí sa báli 
vydať na cestu. Pompeius nastúpil ako pr-
vý na jednu loď a vydal príkaz, aby vytiahli 
kotvu a medzitým zakričal: „Plaviť sa musí-
me, žiť nemusíme!“

V ktorej lekcii si už čítal(a) o Pompeiovi? 
Zisti, kto bol jeho najväčším súperom! Čo sa 
stalo s populárnym vojvodcom?

Kto používal cesty?

1. Obchodníci:         
 Z Hispánie a Galie viezli rudy R, zo severu kože a ko-

žušiny, jantár R  C        T  
         

Na území ktorej provincie prechádza Jantárová cesta cez limes? (His-
torický atlas 6/a)

        D  R  
      N     

      
K        R     

Obilie dovážali najmä z provincií Egypt a Afrika. V I   
    

        
    I      

2. Cestovatelia: R         
         K   

R        T   
E

H  R  Povedz pomocou náčrtu mapy, ktoré druhy tovaru vyvá-
žali jednotlivé časti ríše!
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Otázky na zhrnutie Rímska ríša

Tiene nad obdobím cisárstva

Nesmierne veľká moc cisárov      
  skrývala v sebe aj veľké nebezpečenstvo. N  

         
  

N         N  
         K  V   

           
        

 V       Č    
           

     
V  N       V   

          
  K          
   N        
           
 

& Prečítaj si v čítanke čítanie o požiari v Ríme (A város égése, str. 126)! 
Prečo Rimania podozrievali z podpálenia mesta Nera?

Zisti, ktorí rímski cisári mali okrem Nera veľmi zlú povesť! Prečítaj si 
príbehy o ich skutkoch a porozprávajte ich svojim spolužiakom! (Odpo-
rúčame ti strany 121 – 122 a 129 v čítanke, a ak ťa  téma zaujme, prelistuj 
si knižky Suetonia Životopisy cisárov alebo Historia Augusta.)

C  N  „Zomrel v tridsiatom druhom roku svojho života, 
v deň, keď zavraždil svoju prvú manželku Octaviu. Správa 
o jeho smrti vyvolala takú radosť, že ľudia si na hlavu položili 
čiapku, znak slobody, a v čiapke behali po meste.“ (Suetonius, 
rímsky dejepisec)

  Nero nebol jediným „šialeným“ cisá-
rom tejto doby. Asi dvadsať rokov pred 
ním panoval Caligula (kaligula), ktorýtiež 
spáchal rad hrôzostrašných činov. Vydal 
rozkaz, aby z Olympie doviezli sochu Dia 
do Ríma. Tu jej mali sťať hlavu a dať na jej 
miesto jeho hlavu  . Istý rímsky dejepisec 
o ňom napísal: „Raz počas príprav súboja 
zvierat vysvitlo, že mäso, ktorým kŕmia di-
vú zver, je drahé. Preto určil, ktorých zlo-
čincov treba vrhnúť pred zvieratá ako kr-
mivo: chodil po väzniciach a bez ohľadu 
na to, aký skutok ktorý trestanec spáchal, 
zo stredu miestnosti zavelil: odviesť ich 
»od holohlavého po holohlavého«.“ [Kaž-
dý väzeň bol pritom ostrihaný dohola.] 
(...)
 „Inokedy zase obetné zviera už stálo 
pred oltárom, a on v šatách pomocníka, 
s vysúkanými rukávmi, zdvihol sekeru  do 
výšky – a zabil kňaza vedľa oltára.“ (...)
 „Svojmu koňovi, nazývanému Incita-
tus (incitátus), dal nielen stajňu z mramo-
ru a náhrdelník s drahokamami, ale aj pa-
lác so sluhami a zariadením, aby dôstojne 
mohol prijímať hostí, ktorých pozýval on 
v mene koňa; dokonca mu chcel udeliť aj 
titul konzula“

Aj ty to vieš urobiť!

   
N          

      C     
  A         

         
      

1. Vymenuj provincie, o ktorých sme sa učili!
2. Zisti, ako stavali svoje slávne cesty Rimania!
3.  Predstav si, že si obchodníkom. Čo by si viezol z Galie do Ríma? A z Egypta? 

A čo by si viezol cestou naspäť?
4. Prečo bol dovoz obilia mimoriadne dôležitý?
5. Porozmýšľaj, prečo je nebezpečná neobmedzená moc!
6.  Zisti alebo sa spýtaj, v ktorých vedách (odboroch či profesiách) sa  dodnes 

používa veľa latinských výrazov!
7. Povedz taký dnešný štát (národ), ktorý nepoužíva latinskú abecedu!

 
   
     

  
O

  
 

N     
N
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@

V       N  
      

Vymenuj čo najviac podobností a od-
lišností medzi starovekou a dnešnou do-
pravou!

Nájdi v učebnici obrazy, ktoré súvisia 
s dopravou! Porozprávaj, čo sa môžeš do-
zvedieť z týchto obrázkov!

       
H      

 
Ukáž na mape (historický atlas 6/c), kade 

cestoval cisár Hadrián! Aká nečakaná udalosť 
prerušila obetovanie zvieraťa v Sýrii?

M       
         

    V   
        

    

Doprava v staroveku a dnes
Uplynulo veľa času medzi plťou pravekého človeka a vesmírnou loďou. 
Predstavte si, koľko vynálezov sa zrodilo, kým človek zostrojil prvé lietad-
lo!

Najväčším vynálezom starovekej dopravy bolo koleso. Pomocou ko-
lesa sa dali ľahšie premiestňovať aj ťažké predmety. Bez voza bol staro-
veký obchodník schopný prepraviť len toľko tovaru, koľko uniesol jeho 
somárik. 

Už v praveku vznikla vodná doprava. Najprv používali ako loďku vy-
dlabané kmene stromov. Potom urobil človek veľký pokrok, keď okolo 
trupu lode z vydlabaného kmeňa postavil z napílených dosiek dutú loď.
V takejto lodi už bolo možné prepravovať veľké množstvo tovaru ale-
bo mnohých vojakov. V staroveku lode mali aj plachty. Popri využití si-
ly vetra loď poháňali aj veslári. Napriek tomu, ak bola víchrica, dvojdňo-
vá cesta mohla trvať aj niekoľko týždňov – ak sa vôbec doplavili do cie-
ľového prístavu. 

Najslávnejšími moreplavcami staroveku boli Feničania a Gréci. Grécke 
galeje sa plavili po celom Stredozemnom mori. Viedli čulý obchod. Po-
trebovali predať produkty gréckej zeme, aby potom mohli dovážať do 
Grécka obilie. Okrem zimných mesiacov – v staroveku bola v zime plav-
ba po mori nebezpečná – celý rok odchádzali galeje z aténskeho prísta-
vu naložené olejom, vínom, remeselníckymi výrobkami. Ak fúkal dob-
rý vietor, za sedem až osem dní sa doplavili do Egypta, kde obchodníci 
mohli nakúpiť obilie. (Dnešné lietadlá túto vzdialenosť prekonajú za ne-
celé dve hodiny.)

Majstrami suchozemskej dopravy boli starovekí Rimania. Na úze-
mí Rímskej ríše vybudovali takú vyspelú cestnú sieť, že jej časti sú na via-
cerých miestach dodnes schodné! Bohatí rímski občania cestovali v no-
sidlách R so zaclonenými oknami, ktoré niesli otroci. Na dlhšie cesty sa 
vydávali na vozoch, ktoré ťahali kone. Najbohatší Rimania si dali vyrobiť 
také veľké vozy, do ktorých sa zmestila celá rodina aj so služobníctvom. 
Tieto vozy boli „autobusmi staroveku“. Poľnohospodárske výrobky pre-
vážali na nákladných vozoch.

Tí, ktorí nemali vlastné vozy na cestovanie, mohli nastúpiť na vozy, 
ktoré premávali podľa presného cestovného poriadku. Popri cestách ča-
kali cestujúcich  hostince a ubytovne.

Smutná senzácia: zánik Pompejí

¸Nájdi v historickom atlase Pompeje (6/c)!

Sopka Vezuv v 1. storočí po Kr. vybuchla a zaplavila celé okolie horú-
cou lávou a popolom. Spomedzi zničených osád sú najznámejšie Pompe-
je. Zruinované mesto bolo takmer dvetisíc rokov nedotknuté, preto jeho 
odkrytie bolo pre archeológov veľmi špecifickou prácou. V mnohých do-
moch sa zachovali aj maľby na stenách či nábytok. 

Osemnásťročný mladík, neskorší známy spisovateľ Plínius, bol očitým 
svedkom výbuchu. Napísal o ňom toto: „Zaľahla na nás tma, nie však taká, 
ako počas oblačnej noci bez mesačného svitu. Bola to tma, ako keď v uzav-
retej miestnosti zhasnú lampu. V tej chvíli začali ženy bedákať, deti nariekať 
a muži kričať...“

V istý letný deň doobeda bolo počuť  strašný hrmot a končiar Vezuvu 
praskol. Smerom k nebu sa dvíhal obrovský stĺp dymu. Bolo počuť nepre-
tržitý hukot a za ohnivého hromobitia sa  na mesto syčiac zvalilo more ka-
meňov a popola. Zaclonilo aj slnko, akoby ho bolo zastrelo tmavou záclo-
nou. Vtáky padali mŕtve, smrť ich zasiahla za letu. Ľudia pobehovali a vykri-
kovali, zvieratá splašene hľadali nejaký úkryt. Vezuv zničil dve mestá: Hercu-
laneum a Pompeje. 

Herculaneum celkom zatopila záplava bahna a vody. V Pompejach bola 
situácia iná. Toto mesto nezaplavilo bahno, pred ktorým sa dalo utiecť. Ka-
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  V  V  H       
              

tastrofa sa tu začala padaním popolového dažďa. Neskôr padali na mesto 
ťažké kamene. Kým si obyvatelia uvedomili vážnosť nebezpečenstva, už 
bolo neskoro. Horúci vzduch naplnený sírou sa cez škáry vkradol do bytov, 
ľudia sa začali dusiť. 

Tí, ktorí sa dali na útek, a hľadali bezpečie pod holým nebom, sa vystra-
šene vrátili do bytu, vonku totiž padal štrk. Kým sa dostali späť do domov, 
zvalili sa strechy a nešťastníkov privalili. 

Katastrofa bola natoľko rýchla a nečakaná, že sa nám zachovalo veľa za-
rážajúcich scén. Archeológovia našli dvoch, reťazami spútaných ľudí. Boli to 
kostry dvoch otrokov, na ktorých sa zachovali putá. Odkryli mŕtvoly matiek, 
ktoré mali svoje deti na rukách a snažili sa ich chrániť zdrapmi svojho šat-
stva. Udusili sa. Na prahu jedného domu našli mŕtvoly dvoch dievčat, ktoré 
chceli ešte pozbierať svoje cennosti. Zrazu bolo neskoro... Inde ležali na po-
hovkách účastníci pohrebnej hostiny. Zúčastnili sa vlastného pohrebu! 

V ďalšom dome ani veľmi silný muž nebol schopný zachrániť svoju man-
želku, ktorá pred ním utekala s ich štrnásťročnou dcérou. Zomreli všetci tra-
ja spolu. Obrovský muž sa z posledných síl pokúsil postaviť na nohy. Vte-
dy ho už omámil plyn, pomaly klesol a vystrel sa na chrbte. Zakryl ho ho-
rúci popol, ktorý potom skamenel a zachoval formu jeho tela. Do tejto for-
my vedci naliali sadru a dostali tak ľudskú postavu – sochu mŕtveho Pom-
pejčana!

O ktorom starovekom štáte sme sa učili, že ho zničila iná prírodná  ka-
tastrofa?

Pre archeológov sú ozajstnou senzáciou zrúcaniny miest, ktoré sa zni-
čili v dôsledku prírodných katastrof. Odôvodni, prečo!

S       
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  Zaujímavú zábavu ponúkal boj gladi-
átorov, ktorí bojovali v prilbách bez otvo-
rov pre oči, čiže naslepo. Najkrutejší mo-
hol byť takzvaný „nekonečný zápas“: 
na miesto gladiátora, ktorý v boji padol, 
ihneď nastúpil nový. Takto víťaz musel zá-
pasiť vždy s čerstvým, oddýchnutým pro-
tivníkom. V Koloseu sa konali gladiátorské 
hry, ktoré napodobňovali námornú bitku. 
Zápasisko (arénu) vtedy pomocou pod-
zemných kanálov zaplavili niekoľko met-
rov hlbokou vodou.

  Circus Maximus so svojou 800-metro-
vou dĺžkou bol najväčším cirkusom rím-
skeho sveta. Najčastejšie sa v ňom kona-
li preteky vozov, ale organizovali tu aj hry 
stvárňujúce bitky, či preteky slonov!

  Panteón je známy svojou mohutnou 
kupolou R z betónu. (Väčšiu betónovú ku-
polu sa v dejinách ľudstva podarilo posta-
viť iba asi pred sto rokmi!) V strede kupo-
ly je okrúhly otvor, ten je jediným zdrojom 
svetla v chráme. Slnečné lúče osvetľujú cez 
tento otvor v každú hodinu inú časť inte-
riéru (vnútornej časti) chrámu.

  O cisárovi Hadriánovi (2. stor. po Kr.) sa 
povrávalo, že jeden jeho starý vojak stál 
v kúpeľoch tesne pred stĺpom a svoj svrbia-
ci chrbát obtieral o stĺp.  Cisár sa začudoval 
a spýtal sa ho, prečo nedá chrbát poškrabať 
svojmu otrokovi. Vysvitlo, že nemá otroka. 
Nato mu Hadrián daroval toľko peňazí, aby 
si mohol kúpiť hneď aj niekoľkých otrokov. 
Na druhý deň potom čakalo na Hadriána 
mnoho veteránov a usilovne sa škra-
bali pomocou stĺpov. „No, keď 
vás je toľko, môžete si škrabať 
chrbáty pokojne aj navzájom“ 
– povedal im a odišiel.

Akým latinským 
slovom ozna-
čujeme vy-
slúžených 
vojakov?

32. Večné mesto
Atény sa stali krásnym veľkomestom za čias Perikla a Rím na 

začiatku cisárstva. Rimania v mnohom nasledovali príklad Grékov, 
ale vo výstavbe miest prekonali svojich učiteľov. Rím zostal jedným 
z najslávnejších miest sveta aj po páde Rímskej ríše. Už veľmi dlho 

ho nazývajú „Večným mestom“

Staviteľské zázraky mesta

N     R   R    
      R  T       

 
Gladiátorské hry,     v amfiteátroch.

       N  
    Koloseum. T     
   R       

  S        
  

Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa (triednej učiteľky), koľko žiakov cho-
dí do vašej školy! Deti z koľkých takýchto škôl by mohli sledovať gladiá-
torské hry v Koloseu?

S      R    
    C  M    

   Panteón,   
V       víťazné vojenské výpravy   

   zvečnili víťazným oblúkom    
          

         
 V  R   viac než 800 verejných 

kúpeľov. V       
       

 V     
      

     
   
   

S       
    

K    R
V kúpeľoch sa nielen kú-

pali... Ale?

szlov_5_2009_7uny.indd   124 8/10/09   11:20:11 AM



125S  R

T   K  N    
    N  K    
   

K   R
  

Vymenuj  programy, ktoré  sa dali kedysi sledo-
vať v tejto budove!

V    T Na počesť koho sta-
vali Rimania víťazné oblúky?

M     R   K
   C  M ¸ Nájdi na 

mape Ríma v historickom atlase (6/b) ďalšie zná-
me budovy v susedstve týchto stavieb!

I   
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  Rimania, ak si to mohli dovoliť, veľmi 
radi usporadúvali hostiny. Tieto viacho-
dinové spoločenské udalosti spojili s roz-
hovormi, čítaním básní, počúvaním hud-
by. Okolo jedného stola hodovalo R na-
najvýš deväť ľudí tak, že ležali na troch po-
hovkách okolo stola. Od štvrtej strany sto-
la podávali stále novšie a novšie chody.

  Zmrzlina v staroveku: V starovekom Rí-
me skladovali v jamách, zakrytých dre-
vom, sneh. Dovážali ho z albánskych hôr. 
Keď sa tieto zásoby minuli, poslali po ľad 
poslov do Apeninského pohoria. Doviezli 
ho v kožených mechoch ovinutých kožuši-
nou. Rimania sladili ovocné šťavy medom 
a dochucovali ich: v súdobých opisoch 
nájdeme koreniny ako fialky, ružový olej,
škorica, koriander. Tieto nápoje sa asi naj-
viac podobali dnešnej sladkej ľadovej kaši. 
Cisár Nero mal veľmi rád tieto nápoje. (Na 
základe článku z časopisu História, 1997/7)

Obytné domy mesta

         
T        

Kedy a prečo sa presťahovalo veľa chudobných ľudí do Ríma?

V  R        
  R        

S        R  
      K       

V      N       
          
     M     

       N     
     

& Pre časté požiare v Ríme zorganizovali aj požiarnictvo (hasičov). Pre-
čítaj si, ako! (Čítanka, str. 129)

T           
   H     

        
  V     

         
          

         
R        

     
   R     

    M   
       

N      N   
          

  

& Vieš, prečo sa hovorí o veľmi chutnom obede alebo ve-
čeri, že to boli „lukulské hody“? Ak nie, prečítaj si to v čítan-
ke (str. 130)!

T     
 

& Pozri sa v čítanke (str. 131), ako 
sa mala správne poskladať!

H     R
 „Nesmiete si pozvať  ani rozvra-

vených, ani mlčanlivých hostí, lebo 
veľa reči patrí na Fórum a na súdy, 
kým málo reči nemá byť na hosti-
ne, ale v spálni... A na záver, nepo-
dávajme  všelijaké jedlá na stôl, ale 
predovšetkým také, ktoré sú chutné 
a zároveň aj výdatné“   

  

T           
    

szlov_5_2009_7uny.indd   126 8/10/09   11:20:33 AM



127S  R

Otázky na zhrnutie „Večné mesto“

Veda a literatúra

R            Písme-
ná latinskej abecedy    

V        
     mali slávnych dejepiscov.

Rimania založili právnu vedu. R        
    A     H  N  

        
A              

       R  
V  R  mali veľmi dôležitú úlohu rečnícke preja-

vy. N         
  

& Prečítaj si úryvok z reči najslávnejšieho rečníka Ciceróna (čítanka, str. 
112)! Prečo je reč Ciceróna účinná?

  Bohatí Rimania svoje deti za-
písali do školy, kým ešte bohat-
ší k nim najali domácich učiteľov 
(väčšinou Grékov). Chlapci začali 
školu obyčajne v šiestich rokoch. 
Spočiatku sa učili čítať, písať a ma-
tematiku. Neskôr sa zaoberali lite-
ratúrou, históriou a astronómiou. 
Tí, ktorí sa chceli stať politikmi, 
v škole si osvojili aj umenie reč-
níctva (rétoriku). Dievčatá si do-
máce práce osvojili doma. De-
ti chudobných nemali možnosť 
študovať. Museli pracovať už od 
svojho detstva. (Na základe knihy 
Az ókori világ atlasza [Atlas starove-
kého sveta].)

Aj ty to vieš urobiť!

A         
       

         
S          M
K  M  M

  Drobný kurz latinčiny o správnej výslov-
nosti slov: ae = „é“; u = „v“ (ak za ňou nasle-
duje samohláska).
 Výslovnosť spoluhlások je podobná ako 
v slovenčine, s výnimkou ti = „ci“ (pred sa-
mohláskou; c = „k“ (s výnimkou, keď c stojí 
pred e, i, ae alebo oe).

Vyslov mená týchto rímskych dejepiscov: 
Livius, Tacitus, Suetonius; mená dvoch naj-
slávnejších básnikov: Vergilius, Horatius a 
názov mesta, ktoré ležalo na mieste Staré-
ho Budína: Aquincum!

  Slávnym rímskym dejepiscom bol Li-
vius. Žil v dobe Augusta a napísal dejiny Rí-
ma od čias založenia mesta. Z jeho kníh po-
známe napríklad povesť o Romulovi a Re-
movi, príbeh únosu Sabiniek alebo udalosti  
Hanibalovej výpravy. 
Druhým veľkým rímskym historiografom 
bol Tacitus. Je známy tým, ako veľmi opovr-
hoval samovládou cisárov a túžil po návra-
te obdobia republiky. O cisároch napísal zá-
bavné životopisy Suetonius.

  Najslávnejším rímskym básnikom bol 
Vergilius. Jeho hlavným dielom je rozsiahly 
epos, podobne ako to bolo v prípade Ho-
méra, ktorý bol Vergiliovým vzorom. Obľú-
beným básnikom bol Horatius.

M    M      
     

  Na čo asi používali papy-
rus a na čo voskovú doštičku? Čo znamená 
slovo štýl dnes?

S  K  C  
M  

     

V   L  T  
S    

 V  H
 

1.  Na základe textu a obrázkov v lekcii rozprávaj o slávnych rímskych 
budovách!

2. Porovnaj obytné domy majetných a chudobných!
3.  Prečo boli v mestách Rímskej ríše dôležité verejné priestranstvá (napr. 

námestia) a verejné budovy?
4. Čo všetko sa dalo robiť v rímskych kúpeľoch?
5.  Zhrň na základe čítanky, o akých témach písal Livius a o akých Tacitus! 

Použi menný register na konci čítanky. 
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33. Provincia Panónia
Cisár Augustus krátko pred smrťou napísal svoj vlastný 

životopis. V tomto životopise nájdeme túto, pre nás 
zaujímavú vetu: „Hranice ríše som posunul dopredu, 

až k rieke Danuvius (Dunaj)“. Rimania zriadili na území 
dnešného Zadunajska provinciu Panónia, ktorá bola jednou 

z najdôležitejších v dobe cisárstva.

  Légie na brehu Dunaja

Zopakuj si! Čo znamená výraz „provincia“? 
Čo je limes?

S     A  R   
   Panónia.      
          

           
V

Panóniu ríša potrebovala predovšetkým pre Dunaj. R  
    lacnú riečnu dopravu,    vo-

jensko-obrannú  L   
  D  Dunaj tvoril prirodzenú hranicu pred nájazdmi R

barbarských kmeňov, ktoré žili na severe. R   
  

R     D     
L           

   V      
          

Predstaviteľmi rímskej moci boli miestodržitelia. 
        

 

Život v panónskych mestách

Rimania postavili v Panónii viac než 25 miest.  
   Savaria  S    

  Jantárovej ceste,     
         

V súčasnosti diaľnice a iné cesty s veľkou premávkou často obchádza-
jú preplnené mestá. V staroveku mali cesty práve  opačný cieľ. Stavali ich 
tak, aby prechádzali cez husto obývané obce. Čo myslíš, čo je dôvodom 
rozdielu?

Mestá provincie napodobňovali Rím, ibaže v menších roz-
meroch. O           

        amfiteátra     
   chrámy a kúpele.

V amfiteátroch Panónie sa však obecenstvo nepozeralo na súboj tig-
rov a levov, ale videlo najmä medveďov, diviakov a vlkov. Prečo asi?

S       D
Povedz na základe kresby, z akých častí pozo-
stával limes!

  Vojaci boli disciplinovaní, v bojoch vy-
cvičení ľudia. Ten, kto sa rozhodol byť vo-
jakom, tohto povolania sa ťažko zbavil.

Koľko rokov trvala vojenská služba? (30. 

lekcia)

Mnohí vojaci sa nedožili skončenia vo-
jenskej služby. Kto však odslúžil stanovený 
čas vojenčiny, dostal bohatú odmenu: pe-
niaze a tak veľký pozemok, ktorý ho po-
hodlne uživil.

 Vojaci neboli nečinní ani v čase mieru. 
Vtedy strážili vnútorný poriadok provincie, 
stavali cesty, pálili tehly na stavby atď.

  Na juh od diaľnice M7, neďaleko mes-
ta Székesfehérvár (po slovensky aj Stolič-
ný Belehrad), leží obec Tác. Tu sa nachá-
dza Archeologický park Gorsium. Odkrytie 
pozostatkov rímskeho mesta sa začalo v r. 
1958.

Gorsium bolo jedným z najdôležitej-
ších miest Panónie. Jeden z cisárov určil 
toto mesto za sídlo snemu provincie. Ten-
to snem (zhromaždenie) zasadal raz ročne 
a jeho členmi boli poslanci všetkých miest 
provincie. Slávnosti uviedla obeť na po-
česť cisára. Obrad vykonával hlavný kňaz 
provincie. Potom začalo zasadnutie sne-
mu. Na sneme sa rozhodovalo o tom, ako 
použijú vybrané dane, ako aj o postave-
ní sochy alebo osadení tabule s oslavným 
nápisom.
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R  A Čo asi označuje stĺp na pravej strane obrázku?   V tejto provincii bolo podnebie chlad-
nejšie, ako v iných častiach ríše. Preto bolo 
v Panónii rozšírené podlahové kúrenie – rov-
nako v kúpeľoch a v súkromných domoch. 
(Táto forma kúrenia je dnes opäť obľúbe-
ná.)
 Dlažbu miestností zdvihli tehelnými 
stĺpmi a horúci vzduch prúdil medzi tými-
to stĺpmi. Takýto vykurovací systém našli ar-
cheológovia v Aquincu a vo vojenskej zá-
kladni pri Visegráde (Vyšehrade).

  V južnej časti Aquinca (v centre dnešné-
ho Starého Budína) sa rozprestieralo vojen-
ské mesto. Dodnes tu vidno vojenský amfi-
teáter. Je to najväčšia takáto budova v se-
vernej časti Rímskej ríše. Budovy vojenské-
ho tábora boli aj tu postavené na štvor-
covom pôdoryse a boli presne usporiada-
né. Vedľa tábora sa našli pozostatky paláca 
miestodržiteľa a vojenskej nemocnice. 
Na severe boli odkryté pozostatky občian-
skeho mesta. Dnes je tam múzeum na voľ-
nom priestranstve. Pozostatky (základy a 
spodné časti múrov) chrámov, tržníc a pra-
videlne stavané ulice dokazujú, aké roz-
siahle vedomosti mali rímski inžinieri. Na 
kamenných dlaždiciach ulíc na mnohých 
miestach dodnes vidieť jarky, ktoré do nich 
vyryli kolesá vozov. Civilné mesto malo svoj 
vlastný amfiteáter.
 Vznešení diváci si dali do kamenných la-
víc, na ktorých často sedávali v hľadisku am-
fiteátra, vyryť svoje meno. Na jednom zo
sedadiel v prvom rade je dodnes čitateľné 
meno vznešenej dámy: Valeria Nonia. 

Aquincum a iné mestá

N        Aquincum 
      S   T   

bolo jedným zo stredísk provincie Panónia.     
           

         

V A     prenosného bronzového organu.
         N   

        
Pamätáš sa, koľko vojakov slúžilo v jednej légii?

& Počas rímskej nadvlády sa výrazne rozvíjali provincie, aj Panónia. 
Táto nadvláda mala však aj svoje tmavé stránky. Dozvieš sa o tom viac 
z čítanky (str. 139).

Na základe kresby povedz, ako fungovalo podlahové kúrenie!
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S  S  
  I

 A

T  

Provincia Panónia Otázky na zhrnutie

  Na náhrobnom kameni vojaka čítame 
tento nápis: „Vojak légie v Aquincu, padol 
vo vojne proti Kvádom.“
 Rimania pravdepodobne nepovažo-
vali za neslušnosť, keď príbuzní spomína-
li na svojho zosnulého žartovným náhrob-
ným nápisom. Možno toto zmierňovalo 
ich vlastný žiaľ. Napríklad: „Tu odpočívajú 
dve matky s dvoma dcérami, v počte tri.“ 
(Riešenie: stará mama, jej dcéra a vnučka; 
takto dcéra je matkou a dcérou zároveň.) 
Alebo: „Veľakrát už zomrel, ale takto ešte 
nikdy.“ (Lebo zosnulý bol herec, ktorý na 
javisku už veľakrát „zomrel“.)

N       T Nájdi 
vo svojej učebnici kresbu voza, ktorý sa najviac 
podobá na voz, ktorý vidno na reliéfe náhrob-
ného kameňa! O čom hovorí text, pri ktorom si 
našiel kresbu?

O čom rozprávajú ná-
hrobné kamene

V    
  V   

    
   

    
    

   R  
    
      

     
     

     
   

  M    Pozri sa, či sa v blízkosti tvojho bydliska na-
chádzajú rímske pamiatky! Ak áno, navštív ich!

D  D
→  
→  
C   S  A  

1. Porovnaj mestá v Panónii s Rímom!

2.  Naplánuj pomocou mapy cestu obchodníka po Panónii! Musí navštíviť 
všetky mestá provincie.

3. Opíš niektorý rímsky nález z Panónie!
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34. Kresťanstvo
O Ježišovi Kristovi ste už všetci počuli. On založil kresťanské 

náboženstvo. Na Vianoce oslavujeme jeho narodeniny a na Veľkú 
noc jeho zmŕtvychvstanie.

Kto sú kresťania?

Čo vieme o náboženstve Židov, ktorí žili v Palestíne? (15. lekcia)
Judea        
N  V       K       

    V      
    Č      
 O    Náboženstvo, ktoré založil Ježiš, teda 

kresťanstvo, je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na 
svete. A        K

Kto bol Ježiš?

         O   
      Nová zmluva.

Biblické príbehy o Ježišovom živote a učení nazývame evan-
jeliami. S         
T          

  S     S    
    S   

Narodenie Ježiša

Mária     Jozefom.      
      N     

  D       
V R    A      K  
        K   

     M        
R      I     Betlehem. N   

   M      
 N          

 M        M  
    M        

    O     
V       pastieri. O   
            

   S  T       
    

N   mudrci        N  
             

  M          
    R   R  

M  M  S      
     

  Ako vyjadruje umelec Kristove 
muky?

  Židia žijúci v Palestíne sa v 1. storočí 
pred Kr. dostali pod rímsku nadvládu. Vte-
dy sa ešte viac upevnila ich stará viera, že 
príde raz na Zem posol Boha, Spasiteľ, kto-
rý vyslobodí Židov z hriechu a trápenia. .

  O Ježišovom narodení sa dozvedel aj 
Herodes, tyranský kráľ Židov. Veľmi sa zľa-
kol, lebo sa bál o svoju kráľovskú moc. 
Rozhodol sa, že dieťa dá zabiť, ale neve-
del, kde ho má hľadať. Preto vydal svo-
jim vojakom strašný rozkaz: majú zavraž-
diť v Betleheme každé dieťa mladšie ako 
dva roky! Svoj cieľ však nedosiahol, lebo 
anjel včas upozornil Jozefa, aby sa dali na 
útek. Žili v Egypte až dovtedy, kým Hero-
des nezomrel a nepominulo sa nebezpe-
čenstvo.

Nájdite maľby a sochy, na ktorých je vyobrazená Mária! Aká je na nich 
podľa vás Ježišova matka?
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    R  
       

K         
¸ Nájdi v historickom atlase Ravennu 

(mapa 7/a)!

Ježišove učenia

         
K           

M   R  Hlásal zákony Božieho kráľov-
stva. Ich podstatou je láska a pokora voči Bohu 
a ľuďom.        

        
   O    
         

 zázrakmi a zázračnými liečeniami
      

   S     
      

       
    

& Čítanka cituje z evanjelia niektoré zázračné skutky Ježiša 
(133. str.). Prečítaj si to, a porozprávaj, ako utíšil búrku, ako vrátil 

slepým zrak a ako vrátil život jednému mladíkovi!

& Čo učí Ježiš o pomste? Čo hovorí o pokladoch? (Čítanka, str. 133)

            
„nová zmluva“,     ľuďmi  

Ukrižovanie Ježiša

H          R  
          Judáš – pre peniaze 

prezradil,           
  K        R  

       ukrižovali   
  Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych   

           
            

  

Kto teda je (bol) Ježiš?

Podľa kresťanského náboženstva je synom Božím a aj on sám 
je Bohom.

            
       

       
I              

  R  N  T   
     T     

           

  Keďže – podľa učenia kresťanstva 
– každý človek je hriešny pre dedičný 
hriech, nie je úlohou človeka, aby posu-
dzoval iných. Práve naopak: úlohou člove-
ka je odpustenie.
 Podľa príbehu z evanjelia chceli ženu, 
ktorú pristihli pri cudzoložstve R, ukame-
ňovať na smrť. Komu udelili takýto trest, 
toho vyviedli za brány  mesta a rozzúrený 
dav do neho hádzal kamene, až kým ne-
zomrel. „Kto je z vás bez hriechu, nech pr-
vý hodí po nej kameňom” – povedal Je-
žiš žalobcom ženy.  Inokedy zase hovoril 
svojim učencom: „Ak sa tvoj brat voči te-
be previní, pokarhaj ho, ale keď to oľutuje, 
odpusť mu viny jeho. Ak denne sedem-
krát spácha vinu proti tebe, ale sedemkrát 
príde za tebou a povie »Ľutujem« - od-
pusť mu.“

Zopakuj si! Čo je dedičný hriech? (15. lek-
cia)
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  Takto učil Ježiš: „Blahoslavení chudob-
ní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebes-
ké. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni pote-
šenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni 
dedičmi zeme budú. (...) Blahoslavení čis-
tého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahosla-
vení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími 
oni sa budú volať...“ (Chudobní v duchu sú 
tí, ktorí s pokojom v duši prijímajú chudo-
bu na zemi.)

  Ukrižovanie, ako spôsob popravy, po-
užívali okrem Ríma aj v Perzskej ríši a v Kar-
tágu. Takto trestali najmä otrokov a osoby, 
ktoré nemali práva. Ramená odsúdeného 
priklincovali alebo priviazali k brvnu, po-
tom brvno spolu s telom vytiahli na stĺp, 
ktorý bol zakopaný do zeme. Brvno a stĺp 
tak mali tvar písmena T alebo kríža. Ukri-
žovaní ľudia zomreli väčšinou preto, lebo 
v tejto polohe po istom čase už nevede-
li dýchať. Ukrižovanie Židia považovali za 
obzvlášť ponižujúce a Mojžišove zákony 
zakazovali tento trest.

  Podľa učenia kresťanstva v jedinom 
Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch svä-
tý. Boh Syn (Ježiš) sa stal človekom, aby 
svojím životom a mučeníckou smrťou vy-
kúpil ľudstvo z dedičného hriechu (spasil 
ľudstvo).

V       R
       
  K      

      
      
Porozprávaj príbehy, ktoré sa viažu k trom 

obrazom!
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 V

Otázky na zhrnutie Kresťanstvo

S       
  

M    S   
  

        
    

(Úvod betlehemskej hry z okolia 
Ružomberka)

Vianočný stromček
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Ale prečo v tento deň sta-
viame vianočný stromček? 

V stredoveku – podobne ako v staroveku – boli knihy veľmi drahé, 
veď ich prepisovali ručne. Chudobní nemohli mať Bibliu, beztak by ju asi 
nevedeli prečítať. Oni sa s biblickými príbehmi oboznámili cez nástenné 
maľby alebo na veľké sviatky – napríklad na Vianoce – zahrali tieto príbe-
hy príležitostní „herci“ v strede dediny. 

K prednesu príbehu Adama a Evy bol potrebný „strom poznania 
dobra a zla“. V zime sa zelenali iba jedle, vyťali preto jednu a na tú zavesili 
jablká. Tento strom bol predchodcom vianočného stromčeka.  

Aj ty to vieš urobiť!
   

V M    S      
      N  

         
   M         

          
          

R  N       
    D       

         
    

1.  Čo je Nová zmluva? Ktoré sú 
najdôležitejšie udalosti 

2. Ježišovho života?
3.  Ktoré sú najdôležitejšie učenia 

kresťanského náboženstva?

  S    
              N    
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35.  Rozšírenie kresťanstva 
v Rímskej ríši

Kresťanstvo vzniklo v provincii Judea a rýchlo sa rozšírilo po celej 
ríši. Všade vznikali kresťanské obce (spoločenstvá). Cisári spočiat-
ku kruto prenasledovali prívržencov nového náboženstva. Neskôr 

spoznali, že kresťanstvo môže pomôcť upevniť jednotu ríše. Vznikla 
nová cirkevná organizácia, ktorá sa ukázala ako veľmi odolná 
času: toto náboženstvo má dodnes najviac veriacich na  svete.

Apoštol Pavol – rozšírenie  kresťanstva

N         K  
     Prvé kresťanské zbory 

vznikli v 1. storočí. 
K         

Č        
Šírenie kresťanstva mimo Palestíny sa viaže predovšetkým 

k menu apoštola R svätého Pavla. O    N   
         
   V         
  

Aké sú podobnosti medzi náboženským učením Židov a kresťanov? 
(15. lekcia)

Čo si  myslíš, aký osud by malo kresťanstvo, keby sa kresťanom bola 
stala iba časť Židov?

Prenasledovanie kresťanov

          R      
   Rimania   

  nezakazovali uctievanie cudzích bohov. M   
            
       

Uveď príklad, keď národy 
preberali vieru a bohov iných 
národov!

Čo znamená meno chrámu 
Panteón? (32. lekcia)

  Zbory vznikali v Malej Ázii, Grécku, se-
vernej Afrike a všade po Itálii, okrem iné-
ho aj v hlavnom meste ríše. Členmi zbo-
rov boli muži a ženy, bohatí a chudobní, 
slobodní a otroci. Všetci sa pokladali za 
celkom rovných. Mnohí z nich venova-
li svoj majetok spoločenstvu. Z toho po-
máhali chudobným a organizovali spoloč-
né stravovania, takzvané hostiny lásky. Pri 
stretnutiach sa spoločne modlili, spievali a 
navzájom sa učili. 

M     „Vieme totiž, 
že keď sa stánok nášho pozemského príbytku 
aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie ru-
kou zhotovený, večný v nebesiach“   

     K

  Pavol bol spočiatku zarytým nepriate-
ľom kresťanov, prenasledoval ich. Rok po 
Kristovej smrti sa chystal do Damasku R
Na čele vojenského oddielu chcel zajať ta-
mojších kresťanov. Na ceste sa mu v jas-
nom svetle objavil Ježiš a spýtal sa ho: „Pre-
čo ma prenasleduješ?“ Zjavenie Pavlom na-
toľko otriaslo, že odvtedy po celej ríši hlásal 
kresťanské učenia, osobne a vo svojich lis-
toch. 
 Apoštol Pavol učil, že aj bohatí môžu byť 
kresťanmi, ak svoj majetok venujú na dob-
ročinné ciele. Kresťanov nabádal k tomu, 
aby sa proti pozemskej moci nebúrili, lebo aj 
tá pochádza od Boha. Takto pomohol kres-
ťanom, aby sa necítili byť úplne odmieta-
nými v ríši. 
 Prekrásne vyjadril dôležitosť lásky vo 
svojom liste korintským kresťanom: „A čo 
by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjel-
skými, a lásky by som nemal, bol by som 
iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvo-
nom.“

Aký je rozdiel medzi ľudskou rečou a hla-
som zvučiaceho zvona?

K     
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K       
Prečo prenasledovali kresťanov v Rímskej 

ríši? Čo znamená výraz „martýr“?

  Plinius istý čas pracoval ako rímsky 
miestodržiteľ v jednej východnej provin-
cii. Prečítajme si úryvok z jeho listu, ktorý 
napísal cisárovi! „Doteraz som s tými, kto-
rých postavili pred moju súdnu stolicu a 
obvinili ich, že sú kresťania, zaobchádzal 
takto. Spýtal som sa ich, či sú kresťanmi. 
Tým, ktorí sa priznali, že sú kresťanmi, po-
ložil som túto otázku druhýkrát aj tretíkrát, 
ale pohrozil som im trestom. Tých, ktorí aj 
naďalej zotrvali pri kresťanstve, dal som 
popraviť.“

& Prečítaj si korešpondenciu (výmenu 
listov) Plinia a cisára Trajána o kresťa-
noch! (Čítanka, str. 142-143)

Cisár Nero bol prvý, ktorý nariadil ma-
sové prenasledovanie kresťanov. Pod-
ľa súdobého dejepisca (Tacitus) preto, le-
bo po veľkom rímskom požiari sa rozlete-
la správa, že Rím podpálil šialený cisár. Ne-
ro ihneď zvalil vinu na kresťanov a mno-
hých z nich dal popraviť. (Napríklad tak, že 
ich kázal vrhnúť pred vyhladovanú divú 
zver v cirkuse.)

  V období prenasledovania sa kresťania 
zhromažďovali tajne, vo svojich skrýšach. 
Boli to napríklad podzemné chodby (kata-
komby) pod Rímom.
 V Ríme sa stali obeťami prenasledova-
nia apoštol Pavol a Ježišov prvý učeník, svä-
tý Peter. Zomreli mučeníckou (martýrskou) 
smrťou.

K   R     
      

 

Kresťanstvo bolo prvým náboženstvom, voči ktorému  
    K     

    náboženskú intoleranciu 
K       Obviňovali ich 

najmä z toho, že neuznávajú rímskych bohov, medzi nimi bož-
stvo cisára,        K   

       monoteis-
tickým    

Čo myslíš, prečo väčšina kresťanov nezaprela svoju vieru? 

K       nábožen-
stvo sa šírilo ešte rýchlejšie.        
stať sa martýrom        K
& V čítanke nájdeš čítanie o osude martýra (143. str.).
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Otázky na zhrnutieRozšírenie kresťanstva v Rímskej ríši

Vznik cirkvi

Zopakuj si! Ktoré sú najdôležitejšie Kristove učenia?

N      
  V     kresťanské zbory   

   T  sa  zmenili 
v jednotnú organizáciu, vznikla cirkev. M    

  kňazi. 
N         biskup. 

         
   R        

    Rímsky biskup sa stal hlavou 
kresťanského sveta, pápežom. 

C          
   K       

Cirkev a ríša

C         
         Cisár Konštan-

tín Veľký     K  povolil slobodné vyznávanie 
kresťanského náboženstva.

   kresťanské sviatky. N   nede-
ľu.     K       Vianoce  

   K  Veľká noc    K
  Turíce    R D  

   

     
 

V      
 K  V

K  

1.  Prečo prenasledovali kresťanov
– za panovania cisára Nera?
– za panovania ostatných cisárov?

2.  O akých cirkevných hodnostiach sme sa 
učili?

3. Čím sa preslávil cisár Konštantín Veľký?

  Konštantín – podľa opisu jeho súčas-
níka – v jednu noc pred dôležitou bitkou 
dostal vo sne upozornenie. Zjavil sa pred 
ním Ježišov kríž a začul hlas: „Pod tým-
to znakom zvíťazíš!“ Na druhý deň dal 
Konštantín nakresliť na štíty svojich voja-
kov kríž – a zvíťazil. Podľa opisu sa po tej-
to udalosti rozhodol prijať kresťanstvo, či-
že presadzovať náboženskú toleranciu. 
O niekoľko rokov neskôr vyhlásil Konštan-
tín nedeľu za povinný štátny sviatok.

Porozprávaj, ako oslavujete Vianoce, 
Veľkú noc a Turíce! Čím je pre teba nedeľa 
sviatočná?

Vieš, kto je pápežom dnes?

  V R    
     

       
        

 K     
      

 

     M  
       

    H   
 

Uveď ľudové zvyky, ktoré sú dodnes živé! 
Prečo sú salónky maďarské? Pozri si vo 
výkladovom slovníku, čo znamená výraz 
„čistá izba“! Zisti alebo sa spýtaj, ako sa 

dajú pripraviť salónky 
doma!

H  Čo si myslíš, prečo nazývali 
kresťania spoločné stravovanie hostinou lás-
ky? Kde sme sa už učili o spoločnom stravova-
ní? Akú úlohu mali spoločné obedy?
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  V 3. storočí sa za 50 rokov vystriedalo 
na cisárskom tróne 28 cisárov. Okrem nich 
vystúpilo aj nespočetné množstvo uchá-
dzačov o trón. Z dvadsiatich ôsmich jeden 
zomrel prirodzenou smrťou, do ďalšieho 
udrel blesk. Všetci ostatní sa stali obeťami 
sprisahania alebo boli zavraždení vo vo-
jenskej vzbure.

  Nájomník dostal pozemok do užíva-
nia. Obrábal ho, a časť úrody musel odo-
vzdať vlastníkovi pôdy. Nájomník mal veľ-
ký záujem na tom, aby mal na pozemku 
čo najväčšiu úrodu. Otrokov veľkosť úro-
dy nemusela trápiť.

36. Pád Rímskej ríše
Od začiatku staroveku sa mnohé štáty rozrástli na obrovskú ríšu, 

ktorá potom padla a zanikla. 
Je zaujímavá otázka, čo spôsobuje úpadok a rozpad ríše. 

Odpoveď určite nemožno zhrnúť niekoľkými vetami. 
Počas stáročí sa všeličo zmenilo a tieto zmeny – 

ktoré si vtedy žijúci ľudia ani nevšimli, lebo boli natoľko pomalé 
– oslabili moc Ríma.

Úpadok ríše

Zoraď tieto ríše podľa toho, kedy vznikli (začni s najstaršou)! Egypt, 
Perzská ríša, Babylonská ríša, ríša Alexandra Veľkého.

Ú  R        
       N  ju ohro-

zovali   silnejší vonkajší nepriatelia. R  sa musel 
neustále brániť.

M   oslabla  cisárska moc. A   
          

         
K  R         

  poklesol počet otrokov. V   ne-
dostatok pracovných síl. N      

 slobodní nájomníci pôdy.

M  K         M    
       K      A   

        O      
     H      
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Novinky cisárov

M          reorganizovali 
    K       

   zapojili do žoldnierskej armády aj barbarov.

Čo si myslíš, prečo bolo nebezpečné toto opatrenie? 

V           zvy-
šovali dane.

K  V      nové hlavné mesto ríše   
      N     

Konštantínopolom.
O ktorom opatrení Konštantína sme sa už učili? Ako toto opatrenie 

slúžilo na upevnenie ríše?

R           
 N     I      N  

    cisár rozdelil ríšu na dve časti: na Západo-
rímsku a Východorímsku ríšu. H      

 K  N        
      

¸ Vieš, ktoré mesto sa stalo novým hlavným mestom Západorímskej 
ríše (kde bolo sídlo cisára)? Ak nie, zisti to a nájdi mesto na mape.

Huni

K           
  Huni. I     E  obrovské 

sťahovanie národov. H      
      N       

H            
  H  zjednotili rôzne národy v kmeňovom zväze.

          
   

& V čom sa líšil spôsob života Hunov a Rimanov? Odpovedz na základe tex-
tu učebnice a čítanky (str. 147-148)!

V 5. storočí založili Huni obrovskú ríšu. Jej centrum bolo v Kar-

  Pre rastúce dane boli obyvatelia rí-
še čoraz ľahostajnejší k úsiliam cisárov a 
úradníkov, ktorými chceli zabrániť rozpa-
du ríše. Stále viac ľudí dôverovalo nie cisá-
rovi, ale tým veľkostatkárom, ktorých ma-
jetky boli v ich susedstve. Takto v jednotli-
vých oblastiach na vidieku organizovali ži-
vot namiesto štátu títo veľkostatkári. Cisár 
sa stal „vzdialeným, cteným pánom“ s čo-
raz menšou mocou.

  Útoky Germánov boli natoľko úspeš-
né, že v 5. storočí viackrát obsadili aj sa-
motné mesto Rím. Raz poslali Rimania 
svojich poslov ku germánskemu veliteľo-
vi. Pýtali sa ho, za akých podmienok by 
bol ochotný stiahnuť svoje vojsko z Rí-
ma. Povedal im, že ak dostane všetko zla-
to a striebro, čo v meste majú, okrem to-
ho všetky hnuteľnosti R a všetkých otro-
kov, tak ukončí obliehanie. „Ak toto všetko 
zoberieš, čo ponecháš obyvateľom mes-
ta?“ – pýtali sa vyľakaní poslovia. „Ich živo-
ty“ – znela stručná odpoveď.

C  K  V Pre ktoré jeho skut-
ky ho mohli nazývať „veľkým“?

   R
Si spravodajcom (novinárom) v Ríme v 5. 

storočí. Napíš krátku správu o vpáde barba-
rov!
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Otázky na zhrnutie Pád Rímskej ríše

  Podľa povestí mali králi Skýtov v dáv-
nej minulosti zázračný, veľmi silný meč. 
Dostali ho od Boha, aby si pomocou ne-
ho podmanili všetky národy. Tento staro-
bylý meč sa stratil, zostali po ňom iba roz-
právania starých bojovníkov. Stále totiž 
hovorili: „Hľadajte ten meč, lebo vládcom 
sveta bude ten, kto nájde meč Boha!“ Raz 
si istý hunský pastier všimol, že jedna z je-
ho oviec kríva. Ako sa lepšie poobzeral, 
zbadal, že zo zeme vyčnieva meč a šľaha-
jú z neho plamene. Vytiahol meč a bežal 
s ním k Attilovi. Ten ihneď spoznal, že je to 
meč Boha. Uchopil ho, švihol ním na šty-
ri strany a povedal: „Budem vládnuť nad 
všetkými národmi sveta“!

  Rok po bitke Attila opäť stál so svo-
jím vojskom, túžiacim po koristi, pred rím-
skymi hradbami. Od vyrabovania mesta 
upustil údajne iba na prosby pápeža.

  Zaujímavým vtipom histórie je, že po-
sledný rímsky cisár sa menoval Romulus 
Augustulus („Augustíček“)

Kto boli jeho slávni predchodcovia: Ro-
mulus a Augustus?

patskej kotline,   T  S      
           

     N     
 knieža Attila,       R

H          
        Rozhodujúca bitka

 A   R   sa odohrala v Galii. V 
    zvíťazil Rím.     

         
 H       Ú   

 

¸ Miesto rozhodujúcej bitky nájdeš v historickom atlase (7/a). Hľadaj 
ho v provincii Galia, asi 250 kilometrov na západ od rieky Rýn. Kedy a 
kde bola bitka?

476: Pád Západorímskej ríše

            
          

T     v roku 476. T  sa dejiny Rímskej ríše skon-
čili.

Vypočítaj, pred koľkými rokmi sa stala táto udalosť?

N         
       rok 476 považujeme 

za koniec staroveku a začiatok stredoveku.
„Dedič“ Ríma,         

  Byzantská ríša.      
       

        R
         

1.  Vymenuj príčiny pádu Západorímskej 
ríše. Rozdeľ ich na
– vonkajšie príčiny a
– vnútorné príčiny!

2.  Prečo príchod Hunov do Európy spôsobil 
sťahovanie národov?

 3. Prečo Attilu nazývali „bičom Božím“?

 
  
   
  

H  A  →  
K        
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I. II. V. X.

Čo sme zdedili od starovekých národov?
Ani by ste neverili, nakoľko určuje staroveké dedičstvo náš dnešný ži-

vot!
V staroveku vznikli prvé štáty, ktoré neraz mali na čele aj volených ve-

dúcich. K vedeniu štátu bolo nevyhnutné vynájsť písmo, veď bez neho 
by nebolo možné sledovať štátne záležitosti, posielať diplomatické R
odkazy cudzím panovníkom, zaznamenať vybrané dane, napísať deji-
ny uplynulých rokov. Staroveké národy vypracovali viaceré písma. Znaky 
spočiatku označovali pojmy, neskôr slabiky. Najväčším vynálezom staro-
vekej kultúry bolo hláskové písmo. Latinský variant tohto písma použí-
vame dodnes. Pomocou hláskového písma sme už schopní všetko za-
písať, dokonca aj slová s neznámym významom. 

Nielen naše písmo je starovekého pôvodu. Grécky a hlavne latinský 
jazyk sa dodnes používa vo viacerých vedných odboroch. A v slovnej 
zásobe dnešných národov je veľmi veľa slov gréckeho a latinského pô-
vodu.

Pomocou výkladového slovníka hľadajte také slová gréckeho a rím-
skeho pôvodu, ktoré dodnes používame!

K riadeniu vecí spoločenstva bolo treba zostaviť prvé kalendáre. Bez 
nich by nebolo bývalo možné zorganizovať poľné práce, ktoré boli úzko 
späté s rozvodnením riek, alebo určiť termín stretnutia (zrazu) vojakov... 
Muselo sa teda vypočítať, koľko dní je v jednom roku, a bolo treba roz-
hodnúť, čo daná kultúra považuje za začiatok letopočtu.

Pozbieraj počiatočné udalosti letopočtu rôznych kultúr! Majú tieto 
udalosti niečo spoločné?

Koncom praveku človek vyšľachtil dnešné obilniny. Vo veľkom množ-
stve ich začali pestovať v staroveku. Obilie je dodnes našou najdôležitej-
šou potravou. Okrem pestovania rastlín človek choval čoraz viac druhov 
zvierat a medzitým ich aj šľachtil.

Koncom praveku a na začiatku staroveku boli postavené prvé mes-
tá. Naše dnešné  mestá vznikli často na ich mieste v stredoveku alebo 
neskôr. 

Aj dnešný typ rodiny vznikol v staroveku. Už Gréci používali závoj na 
sobášnych obradoch a už Rimania mali snubné prstene, obrúčky. Staro-
vekým zvykom bolo aj to, že po uzavretí manželstva mladomanžel pre-
nesie svoju ženu cez prah ich spoločného domu, aby sa žena ani náho-
dou nepotkla. To totiž považovali za veľmi zlé znamenie.

Pozbieraj podobné a odlišné črty starovekých a dnešných zvykov 
podľa týchto hľadísk:

- Ako sa niekto stane vodcom štátu?

Aké písmo používajú, na čo píšu?

Čo je hlavnou potravou?

Aké zvyky sa spájajú s uzavretím manželstva?

Takisto aj väčšina súčasných náboženstiev vznikla v staroveku. Patrí 
k nim aj monoteistické židovské a kresťanské náboženstvo. 

Zo staroveku pochádzajú aj viaceré odvetvia vied a umení. Základy 
matematiky položili staroveké štáty Východu. Starovekí Gréci vytvori-
li dejepisectvo a filozofiu. Korene dodnes používanej právnej vedy sia-
hajú do starovekého Ríma. Stĺporadie, kupola a oblúk, často používané 
prvky staviteľstva, sú tiež starovekými vynálezmi. 

Najstaršie literárne pamiatky, písané klinovým písmom, sa zachovali 
na hlinených doštičkách z Mezopotámie. Diela starovekých gréckych a 
rímskych autorov dodnes čítame so záľubou.

Zisti, aké literárne druhy (žánre) pochádzajú od starovekých Grékov?

Čo vidíš na obrázkoch?

       
H  A   
O     

 
Aký je najdôležitejší rozdiel medzi pra-

vidlami starovekého (gréckeho a rímskeho) 
a dnešného futbalu?
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Staroveký RímZhrnutie
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 Č      
 A       
     
 K      
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Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

 R  A   
R    

 C  A      
 R     

   
Ú    R    

   N   
 D  R     

  
A   R   D   
R  S  R  

 I   
C R   

 V     

K  I  A  R  D
 R   

K  I  A   
N     

M    Č    
  

V   D   R
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VI. kapitolaPredhistória maďarského 
národa

Ako národy, tak aj rodiny majú svoju históriu. Je samozrejmé, že čím ďalej sa v nej vraciame, tým me-
nej vieme o dejinách svojej rodiny. O našich rodičoch vieme ešte veľa, o starých rodičoch už menej... a 
tak ďalej. S dejinami národov je to podobne. Aj o predhistórii maďarského národa je málo písomných 
prameňov. Zachovali sa skôr archeologické nálezy, povesti a mýty. Aj tieto sú samozrejme „výrečné“, ak 
ich pozorne sledujeme! Historici sa môžu veľa dozvedieť aj z toho, keď pozorujú tie národy, ktoré dnes 
žijú tak, ako mohli žiť v minulosti predkovia Maďarov. Na obrázku je jurta v Mongolsku. Čo to je a ako to 
súvisí s predhistóriou Maďarov? Čoskoro sa o tom budeme učiť. (Foto: Katja Kreder)
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Aké historické pramene poznáme 
okrem písomných prameňov?

Kto podľa tradícií priviedol do novej 
vlasti židovský národ?

Ktoré povesti hovoria o najstarších deji-
nách Grécka?

Kto podľa povesti založil mesto Rím?

  Povesť o pôvode Maďarov zapísali až 
vtedy, keď už boli Maďari kresťanmi. Kňaz, 
ktorý príbeh napísal, pôvod Maďarov od-
vodzuje až z čias biblických. Podľa neho 
Ménrót bol synom Noema,  ktorý prežil 
potopu, a žil v Perzii. Synovia Ménróta sa 
volali Hunor a Magor.

Ako prežil Noe potopu? (15. lekcia)

Ktorú rímsku povesť pripomína tento 
príbeh?

Aký je podľa povesti vzťah medzi Hun-
mi a Maďarmi?

Zopakuj si! Čo sme sa učili o Hunoch? 
Kto bol Attila?

  Aké 
zbrane rozoznávaš na kresbe?

37. Zrod maďarského národa
Takmer každý národ má povesť o svojom pôvode, ktorá farebne, 

rozprávkovo hovorí o najstarších dejinách daného národa. To je aj 
samozrejmé, veď o udalostiach spred niekoľkých tisícročí nemáme 

písomné pramene. Pamiatku pradávnych čias zachovávajú povesti.

Prečo sú dôležité povesti o pôvode?

A  M       podfarbená rozprávkovými 
udalosťami a hovorí o pôvode Maďarov.     

           
      M     

S       

Povesť o zázračnej jelenici 

        Hunor a 
Magor,          M  

  A        
         

            
V         

           
usadili pri Meotise. 

M      uniesli ženy susedných kmeňov. M
           

  H   M  H   M     
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Čo hovorí o pôvode 
Maďarov jazykoveda?

Podľa prastarých maďarských povestí pochádzajú Maďari od 
Hunov,        

N     väčšina vedcov neprijí-
ma hunsko-maďarské príbuzenstvo. Dokázali, že príbuznými 
jazykmi maďarčiny sú ugrofínske     jazyky.
K       

   E  
       

 slová ugrofínskeho pôvodu.
   predkovia Maďarov pred tisícročiami na spo-

ločnom území s inými ugrofínskymi kmeňmi.

Zopakuj si! Ako pomáha jazykoveda historikom? (7. lekcia)

& Dokáž na základe čítanky (153. strana), že maďarčina patrí do sku-
piny ugrofínskych jazykov!

Mýlia sa povesti?

A   Najstaršie dejiny istého národa    
nie sú vždy totožné s dejinami jeho jazyka.  M  

       S   
      K  M   

            
      M     

  A         Pôvod 
Maďarov     nemožno  tak jednoznačne 
dokázať ako ugrofínsky pôvod maďarského jazyka. S   

      

  Huni sa objavujú v mnohých starých 
maďarských povestiach. Jedna z nich roz-
práva o kráľovičovi menom Csaba:
 Po smrti kniežaťa Attilu napadli Hu-
nov ich nepriatelia. Vojsko Hunov vie-
dol Attilov syn, kráľovič Csaba. Bitka zúri-
la celé dva týždne. Nakoniec Csabu a Hu-
nov nepriatelia porazili a rozprášili. Len 
málo z nich sa zachránilo. Kráľovič Csaba 
s 15 - tisíc bojovníkmi utiekol po bitke na 
východ, do Skýtie („Szittyaország“). 
 V Attilovej zemi ostalo iba tritisíc Hu-
nov, ktorí sa natoľko obávali pomsty svo-
jich nepriateľov, že meno Hun sa neopo-
vážili ani len vysloviť. Nazývali sa miesto 
toho Sikulmi („székely“). 
 Čas letel, zbraň nosili už vnuci Csabo-
vých bojovníkov. Vtedy   napadli Sikulov. 
Zápas pokračoval do neskorej noci. Sikuli 
boli už-už porazení, keď sa stal zázrak. Na  
oblohe sa objavila skupina jazdcov. Na jej 
čele cválal kráľovič Csaba. Viedol do boja 
duchov starých hunských bojovníkov. Zá-
zračná armáda nepriateľa rozprášila, po-
tom sa po Mliečnej ceste vrátila do neba.

Raz počas peknej, čistej noci nájdi na 
bezoblačnej oblohe Mliečnu cestu!

  Veľkú časť základnej slovnej záso-
by maďarčiny (čiže najčastejšie používa-
ných slov) tvoria slová ugrofínskeho pôvo-
du. Také sú napríklad názvy častí tela: fej, 
haj, szem, fül, bőr, szív atď.; názvy zvierat: 
fecske, varjú, hal, kígyó, egér atď.; názvy 
vecí a nástrojov: ház, fal, ajtó, ágy, kés, fa-
zék, kenyér, vaj atď.; slová označujúce prí-
buzenstvo: atya, anya, fiú, férj, öcs atď.

    A    
H  A     K
M  A    

Ktorý stredoveký uhorský kronikár píše 
o predpokladanom hunsko-maďarskom 
príbuzenstve?

K  C       
 M  
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Kama

Dunaj

Volga

Uralská: ugrofínska,
samodijská
Románska

Slovanská

Germánska

Albánska

Kaukazská

Baskická

Grécka

Arménska

Keltská

Baltická

Turecká

A
T

L
A

N
T I C

K Ý
O

C E Á N

S t r e d o z e m
n é m o r e

U
r a l

Čierne more

Kaspické m
ore

Otázky na zhrnutie Zrod maďarského národa

  Slovo „magyar“ bolo pôvodne zlože-
ným slovom. Jeho význam je magy + er 
(ar) = hovoriaci človek. V minulosti sa mno-
ho národov nazývalo podobnými mena-
mi. Keďže reči susedných národov nerozu-
meli, mysleli si o nich, že nedokážu hovo-
riť zrozumiteľnou rečou. Nazývali ich ne-
mými. Toto presvedčenie zachováva slovo 
„Nemec“.

Uralská pravlasť

     
         pohoria 

Ural,  na jeho východnej strane. Zaoberali sa lovom 
a rybolovom. V    chatách   

    V     polozem-
niciach       S     

       T     
            

    
        

      K  opustili toto územie, začali 
putovať. R         

        
         T    

        K  Vtedy sa začal formovať 
samostatný maďarský „národ“      

 M  V           
    

S       
        

  

    E  M  
     
     

  Urob na zákla-
de mapy tabuľku o národoch patriacich do 
jednotlivých jazykových skupín! Dá sa zistiť 
na základe mapy, ktorá jazyková skupina je 
najrozšírenejšia?

1.  Aký protiklad je medzi obsahom povestí 
a poznatkami jazykovedy v otázke 
pôvodu Maďarov?

2.  Prečo nie je vždy totožná predhistória 
jedného národa a jeho jazyka? 

3. Kto sú podľa povesti Sikuli?

    H   M

 →    

  →  →   M

      →    
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38. Život v stepi
Pred tisíckami rokov predkovia Maďarov nežili v Karpatskej kotline. 

Ich vtedajšiu vlasť treba hľadať v okolí pohoria Ural. To už vieš z pre-
došlej lekcie. Prečo sa odtiaľ odsťahovali? Akú cestu prešli, kým sa 

dostali do Karpatskej kotliny? S akými národmi sa cestou dostali do 
styku? Čo všetko sa naučili od týchto národov? O tom je táto lekcia.

Zmena životného spôsobu

V dejinách ktorých národov sme sa už učili o sťahovaní národov? Pa-
mätáš sa, čo bolo príčinou sťahovania?

K        M
       Podnebie sa

  otepľovalo. Lesnatú oblasť tu vystriedala step.
S            
   S         

predkovia Maďarov vymenili starý spôsob života za pastierstvo.
C        

Nomádske pastierstvo

Chov dobytka, ktorý je založený na vandrovaní a pasení dobyt-
ka, nazývame nomádskym spôsobom chovu. O    

         
          

   zvieratami nevandrovali len pastieri, ale celé 
spoločenstvo.

  Stena jurty bola postavená z ohnu-
tých drevených lát. Laty zviazali koženými 
remeňmi. Jurtu vedeli rýchlo rozložiť a na-
ložiť na voz alebo na koňa. Postavenie a 
rozloženie jurty bolo úlohou žien. Vrchná 
časť jurty pripomínala kupolu a stavali ju 
nasledovne: na okraj steny priviazali rov-
nomerne ohnuté, dlhé tyče, a ich konce 
zastrčili do kruhu (obruče) v strede stre-
chy. Hotovú „kostru“ potom zakryli plste-
ným R pokrovcom a celé previazali ko-
ženými pásmi. Namiesto dverí zakrýval 
vchod koberec. Oheň horel v strede jur-
ty, pod otvorom na streche.

Prečo bolo ohnisko v strede jurty? Uveď-
te čo najviac dôvodov!

  O súvekých Maďaroch písal istý cesto-
vateľ takto: „Tento národ býva v chatrčiach 
a stanoch, sťahujúc sa za dažďom a rastú-
cou trávou. (...) Sústavne vedú koristníc-
ke nájazdy proti Slovanom. Slovania sú od 
Maďarov vzdialení na desať dní chôdze.“

Čím sa podľa cestovateľa zaoberali 
predkovia Maďarov okrem chovu zvierat? 
Čo mohlo byť príčinou?

S  

T    Povedz, aké je rastlinstvo na obrázku!
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S

  Lovec najprv chytí sokola pomocou 
siete. Potom ho začne cvičiť. To si vyžaduje 
veľkú trpezlivosť a rozsiahle vedomosti. Na 
hlavu sokola dajú čiapočku a neustále mu 
opakujú slovo, ktorým ho budú privolávať. 
O niekoľko týždňov sa môže začať poľovač-
ka. Jazdec sokoliar, keď uvidí zajaca, rých-
lo dá dole čiapočku z vtáčej hlavy a sokola 
takmer hodí za zverou. Vták zdrapí zajaca a 
zabije ho. Lovec medzi-
tým pricvála k zviera-
tám a kúskom mäsa za-
volá sokola späť na svo-
ju päsť zahalenú rukavicou. 
A lov môže pokračovať.

   M   L

  

N           T  
      letnú osadu a bývali   

    v jurtách.
N          T     

           T  
            

 zimných osadách      domy   
  do polovice zahĺbili do zeme. S    

        V    
            

Popri nomádskom chove dobytka sa aj naďalej zao-
berali lovom a obrábali aj pôdu.    

          
       

 

„Veľké Maďarsko“

N   E     
   E        

 T       
   M     

 presťahovali sa na európsku stranu pohoria Ural, na úze-
mie riek Volga a Kama.     K     

             
T      M  H  V  M    

       

  Mních Julianus s tromi ďalšími brat-
mi sa v roku 1235 vydal na cestu, aby 
vyhľadal Maďarov, ktorí sa počas puto-
vania oddelili od hlavnej skupiny a zos-
tali na východe. Čítal o nich v súdo-
bých kronikách R. Ich cesta bola dlhá 
a ťažká, ale plná dobrodružstiev. Nakoniec 
v jednom meste pri Volge stretli maďar-
skú ženu, ktorá im ukázala cestu. Po dvoch 
dňoch chôdze tam našli východných Ma-
ďarov. 
Maďarčina – ako všetky jazyky – sa počas 
stáročí veľmi zmenila. Napriek tomu Julia-
nus dokonale porozumel jazyku tamojších. 
Hostitelia sa z jeho príchodu veľmi tešili. Ve-
deli, že Maďari pochádzajú z nich, o tom 
však, kde leží Uhorsko, vôbec nevedeli.

Poznáš koniec príbehu? Prečo sa ne-
mohli presťahovať do Uhorska východní 
Maďari?

& Čo vieš o mníchovi Julianovi? Prečítaj 
si spomienky jeho druha v čítanke (str. 
154).

 M    L
Na základe kresby povedz, aké mali jazdci 

oblečenie a zbrane!
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Kmeň

Rod Rod

Veľkorodiny Veľkorodiny

Veľkorodina, rod, kmeň

Spoločnosť starých Maďarov pozostávala z veľkorodín. M  
         

          D    
      Hlava rodiny   

  O  rozdeľoval prácu     
 D          

         

Koľko rokov asi trvá jedna generácia? (9. lekcia)

Kto je hlava rodiny dnes?

  Aké práce majú vykonávať členovia vašej rodiny? Kto rozdeľuje úlo-
hy?

Veľkorodiny tvorili rody, rody sa spájali do kmeňov. N   
            

kmeňovým náčelníkom. V      zname-
nal veľkú vojenskú silu. V       
M   M  N      

& Prečítaj si vysvetlenie pôvodu ma-
ďarského slova „vőlegény“ (ženích)! (Čí-
tanka, str. 155)

Č   
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Zrod maďarského národaOtázky na zhrnutie

Viera „pohanských“ Maďarov

Vymenuj, o akých náboženstvách sme sa učili v tom-
to roku!

S  M      
  O     

M      povery, 
   

    M      
     S  

  Strom života  T     
        

     S   M  
 V       

    táltoš R  O  
     môže dostať až 

do najvyššieho sveta, kde môže nadviazať 
styky s bohmi (alebo duchmi). 

Predkovia Maďarov prejavovali osobit-
nú úctu aj niektorým zvieratám. M   

       
  Toto nazývame totemiz-

mom    
Starí Maďari verili v posmrtný život. D

    vedľa mŕtveho pochovali 
       koňa,   

 R          
 

& Niektorí ľudia dodnes veria v praveké povery. Pre-
čítaj si správu o „táltošovi“ (šamanovi), ktorý žil pred 

niekoľkými desaťročiami! (Čítanka, str. 155)

  Znakom úcty bolo napríklad, že me-
no niektorých druhov zvierat bolo zaká-
zané vysloviť, preto ho opísali: „to rohaté 
zviera“ (taký je pôvod maďarského slova 
„szarvas“).

Jeleň bol najdôležitejším totemovým 
zvieraťom starých Maďarov. Ktorá povesť 
to dokazuje?

  Novorodeniatko chceli chrániť pred 
zlými duchmi, preto mu dávali zavádza-
júce mená, napríklad „Nemél“ (Nežije), 
„Nemvagy“ (Nie si) atď. Mysleli si, že takto 
mu snáď nevenuje pozornosť ani zlý duch, 
veď ani nežije...

S       
 M

H       O

S  →  

     

V  M

S       

 S     

1.  Prečo sa stali starí Maďari 
nomádskymi pastiermi?

2.  Aká je práca, úloha veľkorodiny?   
Súčasťou ktorej  väčšej jednotky sú 
veľkorodiny?

3. Kto je táltoš? Čo je totem?
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Táltoš (Šaman)
Táltoš bol podľa viery starých Maďarov veľmi dôležitou a zvláštnou oso-
bou. Ukazovalo to už aj jeho narodenie: narodil sa so zubami, alebo mal 
jedenásť prstov. Do svojich siedmich – alebo deviatich – rokov sa živí iba 
materským mliekom. Neskôr – podľa starej povery – ho dostanú ducho-
via do bezvedomia, vytrženia. V tomto stave ho zoberú hore do ich sve-
ta, jeho telo rozoberú na malé kúsky, potom ho znovu poskladajú. Keď sa 
prebudí, už má zázračné schopnosti: pomocou duchov vidí budúcnosť, 
vie liečiť chorých, lebo pozná liečivé rastliny (bylinky). Duchovia mu slú-
žia. On obetuje bohom. 
 Len on sa dokáže dostať na vrchol Stromu života. Starí Maďari verili, 
že medzi konármi Stromu života vandrujú duše ich mŕtvych. Keď už pre-
šli „všetkými siedmimi nebesami“, vrátia sa na zem, aby sa znovu zrodi-
li ako noví ľudia. Ale za života môže vidieť celý „strom bez vrchu“ iba tál-
toš. 
 Táltoš sa často objavuje aj v podobe zvieraťa: v ľudových rozpráv-
kach sa veľmi často vyskytujú zázračné koníky, tátoše. V iných kultúrach 
sa osoba s podobnými vlastnosťami nazýva šamanom.

Čo vieš o rozprávkových číslach?  Prečo sa živil táltoš materským mlie-
kom práve do svojich siedmich alebo deviatich rokov?

Kde sme sa učili o tom, že sa duše mŕtvych znovu narodia?

Pri ktorom štáte sme sa učili o veštení z čriev?

S  M        D     
A          M   K

        Nájdi na obraze šamana! 
Zisti, kde je v súčasnosti vystavená táto Fesztyho maľba!

   Čo myslíš, 
akú úlohu mal bubon počas obradu? Z akých 
materiálov (látok) sa robil bubon?

Aj ty to vieš urobiť!
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  Konštantín žil síce o niečo neskôr (na-
rodil sa roku 905), predsa je hodnoverným 
prameňom, lebo svoje informácie získal 
od maďarských náčelníkov Bulcsúa a Tor-
mása, ktorí navštívili cisársky dvor. (Meno 
Porfyrogenetos, t.j. „narodený v purpure“ 
dostal preto, lebo sa narodil v tej sále ci-
sárskeho paláca, ktorá mala purpurovú 
farbu.)

  K  
Čo myslíš, prečo našli archeológovia ta-

kéto mince v Karpatskej kotline?

  V Levédii žili Maďari v susedstve ná-
rodov, ktoré hovorili tureckým jazykom. 
Maďarčina od nich prevzala veľa slov. 
Tieto pôvodom turecké slová poukazu-
jú na to, čo všetko sa starí Maďari nauči-
li od týchto národov. Také slová sú napr.: 
gyümölcs, alma, szőlő, ökör, disznó, tyúk, 
sajt.

Na čo podľa teba poukazujú tieto slo-
vá?

  Príbeh Álmosa poznáme zo stredove-
kej kroniky (Gesta Hungarorum, čiže Skut-
ky Maďarov). Napísal ju Anonymus, pisár 
uhorského kráľa Belu III., viac než tristo ro-
kov po udalostiach. (Autor sa v diele ne-
pomenuje, jeho osoba bola dlho nezná-
ma. Preto ho nazvali Anonymom. Toto la-
tinské slovo znamená „nemenovaný“.) 
 Anonymus vysvetľuje pôvod mena 
Álmos takto: „Keďže teda obraz, ktorý sa 
objaví počas spánku, v maďarskom jazy-
ku nazývajú álom (t.j. sen), a jeho narode-
nie predpovedal sen, preto ho takto na-
zvali. Alebo ho preto nazývali Álmosom – 
čo po latinsky znamená „svätý“ -, lebo z je-
ho potomkov vyšli svätí králi a vojvodco-
via.“

  Podľa Anonyma sa siedmi kmeňo-
ví náčelníci volali takto: Álmos, Előd, Ond, 
Kond, Tas, Huba, Töhötöm (čiže Tétény). Pod-
ľa historikov nie sú všetky mená hodno-
verné.

39. Krvná zmluva
Jednou z najznámejších udalostí v živote kočovných (nomádskych) 
Maďarov bola krvná zmluva. Kmeňoví náčelníci vykonali prastarý 

obrad, vďaka ktorému sa stali pokrvnými bratmi. 
Prečo to bolo potrebné?

Levédia

¸Sleduj v historickom atlase trasu, ktorou vandrovali starí Maďari (9/a)!

N     M   oblasť 
pri rieke Don,  Levédia. O     

        
     písomné pramene. N   

  K    K
  poznáme mená maďarských kmeňov:

N  M  K  T   K  K
V     M     

      

Okrem písomných prameňov zachovali mená kmeňov aj niektoré 
zemepisné názvy. Nájdi takéto názvy na zemepisnej mape dnešného 
Maďarska!

Etelköz (Atelkuzu)

Nájdi v historickom atlase Etelköz! Ktoré sú najdôležitejšie rieky na 
tomto území?

A  pomenovanie  západnejšieho sídla   
  K     M    

 Etelköz, čiže Medziriečie. R      
       

V E      M   kmene 
uzavreli pevné spojenectvo. N   M   

         
 

  Emese,
    

   R     
    

   E   
   

Uveď príklad, keď v najstarších 
dejinách niektorého národa zo-
hralo dôležitú úlohu nejaké zvie-
ra! 

T          
  K             

     T      
T           

  M  mali najdôležitejšiu úlohu príbuzenské, 
pokrvné vzťahy.

& Ako píše Anonymus o krvnej zmluve? (Čítanka, str. 158)
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K   M   S

Prvým  maďarským knie-
žaťom sa takto stal Álmos. 
Po ňom nasledoval jeho syn 
Arpád.    

       
     

     
      

 
Prvý panovnícky rod (dy-

nastiu) Uhorska nazývame 
rodom Arpádovcov.

& Kto bol prvým kniežaťom, 
Álmos alebo Arpád? Dodnes 
je to sporná otázka. Pravdepo-
dobnú odpoveď nájdeš v čítan-
ke (str. 158).

Spôsob boja starých 
Maďarov

M     
  

 N   ich  
pozývali cudzie kniežatá 
do svojich vojsk.   

     
 

  
  M   

    
     

   spôsob boja,
   ľahkú jazdu. 

C     

S  A   

  Podľa Anonyma pochádzal Álmosov 
rod od Attilu. Takto o tom píše: kmeňoví 
náčelníci „sa rozhodli, že vyhľadajú krajinu 
Panóniu. O nej totiž z letmých správ poču-
li, že je zemou kráľa Attilu, od ktorého po-
chádzal aj Álmos, Arpádov otec.“
 Historici dodnes vedú spor o tom, či 
mal kronikár pravdu, alebo len pokračoval 
v starej tradícii a pôvod panovníckeho ro-
du odvodzoval od vznešených predkov.

Prečo pokladali Panóniu za zem kráľa 
Attilu? A odkiaľ sa mohli o tom dozve-
dieť?

Prečo mohli Attilu považovať za vzneše-
ného kráľa z rodu Arpádovcov?

    O  
  M   K  

Pomenuj najdôležitejšie časti jeho obleče-
nia a výzbroje!

  A    H
 V     
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Otázky na zhrnutieKrvná zmluva

& Akými zbraňami bojovali Maďari 
prichádzajúci do Karpatskej kotliny? Ako 
chránili v bitke kone? Prečo ich sprevádza-
la veľká skupina koní? Odpovede na tieto 
– a ďalšie zaujímavé – otázky nájdeš v čí-
tanke (str. 159).

  Počas boja často použili lesť: pred-
stierali útek, potom sa zrazu otočili a za-
čali cválať proti svojmu prekvapenému 
nepriateľovi. Zatiaľ druhá časť vojska za-
útočila spoza chrbta protivníka. Brávali 
so sebou veľké skupiny koní, aby sa voj-
sko mohlo rýchlejšie pohybovať na 
oddýchnutých koňoch a aby sa zda-
lo byť väčším, než bolo v sku-
točnosti.

A     N  
       

      
     

 

  Poznatky získané z archeologic-
kých nálezov potvrdzuje aj text ázij-
ského historika Gardíziho: „Maďari sú 
pekní a vzhľadní. Ich šaty sú z brokátu R. 
Ich zbrane sú striebrom vybíjané a  perla-
mi vykladané.“

L   S   →  
 

E     →  
  

R

        
          
 S   

Ich hlavnými zbraňami bol luk, meč a kopija. V  
     V     

          
    Poznali strmeň R   

       S  M  
         

 E

O   
  

   
 Čo všetko 

mali v kapse?

Remeslá

Výrobky   
  zlatníkov   

   kupovali obchodníci,   
      N     

      R      
  R  Kováčske remeslo      

 
V      M  
         Sedlári  

      

N         N    
               

            A
         M  Č    
         

  K  Ako sa mohol poklad dostať do zeme?

1. Odkiaľ poznáme “zastávky“ putovania starých Maďarov?
2.  Porozprávaj priebeh uzavretia krvnej zmluvy a vyzdvihni podstatu tohto 

obradu! 
3. Prečo boli starí Maďari obávanými bojovníkmi?
4.  Predstav si, že si obchodník. Aký tovar by si kúpil od Maďarov žijúcich 

v Etelközi?
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40.  Príchod Maďarov do Karpat-
skej kotliny

Najdôležitejšou udalosťou v dejinách Maďarov bol ich príchod do 
Karpatskej kotliny a usadenie sa v dodnes obývanej vlasti. Vďaka 

tomu sa Maďari vyše tisíc rokov podieľajú na tvorbe štátu 
v Karpatskej kotline a nestratili sa v búrkach histórie ako napríklad 

Huni či Pečenehovia.

Obyvatelia Karpatskej kotliny pred príchodom 
Maďarov

O ktorých národoch sme sa učili doteraz? Ktoré žili v Karpatskej kotline?

    tu   žili rôzne germánske kmene,
       Avari. K  

    A  
O  A   Frankovia a Bulhari. A    

    K  V     
    

V     K   Slovania. T    V
   S      

Boje pred príchodom Maďarov

K        K    
        

Č         
E  O     K     

 R  bolo ho možné ubrániť     O  
E     Pôda   bola vhodná na 
obrábanie a jej bohaté pasienky ponúkali výborné možnosti 
pre chov zvierat. M       

    

Príchod Maďarov

V   S        
 M  M     

M  S    M
     E  

V  T     Arpá-
da, ktorý sa na čele svojich bo-
jovníkov vydal z Etelközu 
dobyť     

  D  K  
   

 V
M  Maďarov, 

ktorí     

  Avari prišli do Karpatskej kotliny 
v dvoch vlnách: v polovici 6. a 7. storo-
čia. Na základe predpokladov archeológa 
Gyulu Lászlóa ich neskoršie skupiny po-
kladajú niektorí bádatelia za Maďarov, kto-
rí tu ukončili svoje sťahovanie zo stepí už 
v 7. storočí. Ich potomkovia sa potom do-
žili príchodu Maďarov a do určitej miery 
„pripravili“ skutočné usadenie sa. 

  Byzantský cisár Lev Múdry utrpel od 
Bulharov ťažkú porážku. V tiesnivej situá-
cii sa obrátil na Maďarov. Rokoval s Arpá-
dom a s druhým kniežaťom (starí Maďa-
ri mali v tom čase ešte dve kniežatá). Lev 
Múdry im poslal bohaté dary a žiadal ich 
o pomoc. Maďarské vojsko viedol Leven-
te, Arpádov syn. Výprava, ktorá sa začala 
roku 894, sa skončila skvelým víťazstvom 
Maďarov. Aj samotný bulharský panovník 
len ťažko unikol smrti.

  Povesť o bielom koňovi rozpráva prí-
beh príchodu Maďarov: Arpád poslal posla 
k Svätoplukovi Moravské knieža sa veľmi 
potešil, lebo si myslel, že prichádzajú osad-
níci R, aby obrábali pôdu. S radosťou dal 
poslom fľašu vody, trs trávy a za hrsť zeme.  
Posol to všetko zobral Arpádovi. Arpád sa 
mu zavďačil krásne vystrojeným bielym ko-
ňom. Svätopluk sa ešte viac tešil:  z pôdy, 
trávy i vody „berte si, koľko len chcete, za 
tento dar!“ – povedal. Arpád si to vysvetlil 
tak, že za koňa kúpil krajinu. So svojimi bo-
jovníkmi obsadil celú krajinu a vyhnal Svä-
toplukovo vojsko.

& Povesť o bielom koňovi si podrobnejšie 
prečítaj v čítanke (161. str.).

      
 

szlov_5_2009_7uny.indd   155 8/10/09   11:24:42 AM



156   

Gyulafehérvár (Alba Iulia)
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P E Č E N E H O V I A

A V A R I

Z a d u n a j s k o

Otázky na zhrnutiePríchod Maďarov do Karpatskej kotliny

  Bol Álmos obeťou?
Álmos, predchádzajúce knieža zomrel, 
keď začali Maďari prichádzať do Karpat-
skej kotliny. Mal už vyše sedemdesiat ro-
kov, čo v tej dobe bol výnimočne vyso-
ký vek. Či jeho smrť spôsobilo niečo iné? 
Jedna stará kronika o tom píše takto: „Ál-
mosa v Sedmohradsku zavraždili, nesmel 
totiž vkročiť do Panónie.“ Je možné, že 
podľa starého nomádskeho zvyku obeto-
vali už dlho panujúce knieža, lebo po po-
rážke, ktorú utrpeli od Pečenehov, si mys-
leli, že bohovia „sa odvrátili“ od Álmosa a 
už mu viac nepomôžu?

  Územie na západ od rieky Enns, údo-
lie Ober-Enns sa vyskytuje v maďarských 
ľudových rozprávkach ako meno veľmi 
vzdialenej oblasti: „Óperencia“, „Óperenci-
ás-tenger“.

Prečo Pečenehovia zaútočili práve 
v tomto období? Prečo sa im nemohli 
postaviť na odpor Maďari, ktorí zostali 
v oblasti Etelközu?

  „Potom v deväťsto siedmom roku vte-
lenia pána R opustil tento svet aj náčelník 
Arpád. Pochovali ho s úctou nad prame-
ňom malej riečky, ktorá tečie v kamennom 
koryte do Attilovho mesta“ – píše Anony-
mus v poslednej časti svojej kroniky. Tieto 
riadky už dlhé stáročia zaujímajú vedcov: 
kde asi môže byť Arpádov hrob?

S     O čom 
svedčí jej výzdoba?

V     
M
    →  
   S  →  

Ú   →     
M   K   A

1. Kto žil v Karpatskej kotline pred príchodom starých Maďarov?
2. Povedz, prečo bol príchod Maďarov 
    – naplánovaným pokračovaním sťahovania a 
    – náhlym útekom zároveň?
3. Po akých trasách prišli predkovia Maďarov do Karpatskej kotliny?
4. Aké etapy (úseky) mal príchod starých Maďarov?

 zostali v oblasti Etelközu, napadli nomádski Pečene-
hovia. T    M   K     

 boli nútení utekať     
Koncom roka 895 boli územia Sedmohradska a Veľkej maďar-

skej nížiny v rukách starých Maďarov. D  K    
   M

Koniec vandrovania

Usadenie sa v Karpatskej kotline sa ukončilo do roka 900,   
        Zadunajsko, 

 tzv. Horná zem,    S  S  
M            D  

 E  T       R   
  K        

 Maďarov. I  putovanie sa skončilo. M   K
       

Kto sú Sikuli?

        S   A
 H     S  V    

 za potomkov Kabarov, ktorí sa k starým Maďarom pridali 
v Levédii.       

  M           
A         I    S   

    S

O  K  Všimni si prírodné prostredie! Čo neumožňovalo 
postup starých Maďarov? Čo im pomohlo? Aké vojenské úkony (akcie) zobrazuje 
mapa?
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Dnešné dedičstvo starých Maďarov
Maďari prichádzajúci do Karpatskej kotliny nepoužívali písmo dnešné-
ho typu, preto ich pamiatku zachovávajú predovšetkým vecné pamiat-
ky, povesti a zistenia jazykovedy. 

Maďarský jazyk je ugrofínskym dedičstvom. Okrem svojráznych pra-
vidiel to dokazuje aj 1000 – 2000 prastarých slov, napríklad: hal, háló, fo-
lyó, láp, tó, íj, nyíl, nyúl, róka, hód, fa, fűz, nyír, főz, fazék, kenyér, köles, ágy, 
ajtó, fúr, vas, bőr, kés, ďalej názvy ročných období, pomenovania rodin-
ných vzťahov atď.

(Druhou dôležitou vedou, ktorá sa zaoberá pôvodom Maďarov, je an-
tropológia. Tá skúma zvláštnosti stavby ľudského tela, formy lebky atď. 
Podľa antropologických výskumov však vzťah medzi Maďarmi a inými 
ugrofínskymi národmi je výlučne iba jazykový. Takže nemôžeme hovoriť 
o príbuznosti národov, len o príbuznosti jazykov.) 

Omnoho jednoznačnejšie sú vecné pamiatky po starých Maďaroch. 
Takými sú napr. pozostatky sediel, na základe ktorých vieme vykresliť (re-
konštruovať), ako vyzeralo toto majstrovské dielo sedlára. 

V hroboch z obdobia príchodu Maďarov našli veľa šperkov, plieškov 
na kapsy, hrotov šípov a časti iných zbraní. 

Jedným z najznámejších nálezov je tzv. Lehelov roh, ktorý je uložený 
v meste Jászberény v mestskom múzeu. Roh mal dôležitú úlohu v živote 
bojujúcich Maďarov. Pomocou neho dávali rozkazy, znamenia vojakom, 
ak sa k nim napríklad približoval nepriateľ.

O najdôležitejších povestiach o Maďaroch si sa učil(a) v poslednej ka-
pitole. 

V maďarských ľudových rozprávkach sa často stretávame s tátošom 
(koníkom). Ale aj v detských riekankách nájdeme výrazy, ktoré sú po-
zostatkami starých povier. Pripisovali napríklad čarovnú moc tomu, ak 
niekto vymenoval isté veci v opačnom poradí. Určite to nenapadne 
dnešným škôlkarom, keď recitujú riekanku 

 „Szita, szita péntek.
 szerelem csütörtök,
 dob szerda.”

 Nielen riekanky, ale aj viaceré ľudové piesne zachovávajú meló-
die z čias príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

V    M  V  A  
   N

      
     

N     
   

Porozprávaj povesti o zázračnej jelenici, 
o Emese a o bielom koňovi!

L  

S       
 M

N     

N           
              

Zaspievaj túto pesničku! O    
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Predhistória maďarského národaZhrnutie

Odporúčame na ďalšie čítanie, listo-
vanie:

L  D  R   
 D     

L   H   M  
   H   M

  
L   E  

 S     
 

L      
      
 

V  D  E  
 S     

 
C  C     

  A   M
  

V           
         T   

          
N          

   S      
  H      

S  M          
S      M      

      L   
E   S   T     O  

      
M        K     A  

 K   O       

        M  R
         

    V         
    A     

  R     
        M    

     
  Č       
  L  → E
  E  → K  
    Č    E   L  M  K  

 A  A
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Malý  lexikón

amulet:         
     

apoštoli:       
          

 N      M  
 N          

  T       
     D  

archív:       
 

barak:    
barbar:    R    

         
  D      

   
bizón:       

 
brokát:        

    

céder:      S  
      

Damask:    S       
       

D    S
disciplína:  
DNA:        

 O     
  

domorodec:   
diplomacia:   

epos:       
      

erby:       
 

expedícia:      
 

filozof:        
     

flotila:      
furman:           

       

galeja:          

Germáni:       K   S
    O     

  N     D   R  
O           

    Č    R    
   C   T    

 M       
    

glazúra:      

háj:   
hlavica stĺpa:   
hnuteľnosť:         

N        
    

hodovať:       
hold: 
hranica:        

    
humno:        

 

jantár:      
V        K  

          

kadidlo:       
       O   

      
kahanec:       

 S    

kapsa:      M
     N     
   V      

           
   

klin:         
 

kosák:      
      

kozmos:    
kronika:       

    
krosná:       
kupola:        

  V E     E   
  R  

légia:       
      

lodiar:      
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160 M  

ľudoop: 
lutna:    
lyko:        

   

malta:        
        

  
malý lexikón:       
mamut:       

    
medza:      N   

       
N       

   
menšina:         

    N     M  
      

miestodržiteľ:      
    

míľnik:      
minerál: 
mohyla:    
morová epidémia:       

          
         

 
moruša:         

    
mozaika:      

    
mravy:       

         
Mŕtve more:         

        
   V       

    M     
          

 N        
   N      

     
myrha:      A  

           
      

mýtus, mýty:         
         

    

náboženstvo:        
nájazd:       

      
nájomný dom:         

        
      

nedotknuteľný:      
       

neobmedzená moc:      
         

       
 

nesmrteľní:      
   I        

        
     M     
   

Nirvána:        
         

           
   

nomádsky:        
         

  
nora:     
nosidlo:       

  

občianska vojna:     
     

obeť, obetný:      
 

oblúková klenba:     
       

obrad:        
      

odroda:         
    I

oker:       
oltár:        

        
 D       
 

pec:        
pergamen:       

   V      

pešiak:         Č  
  

pirát:  
planéta:     S    

       S
plátno:       

plodnosť:     
plsť:      

 O          
         

        
        

     V       
       

pluh:    V     
pohanský:   V     

  
posádka:       
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161M  

     
povera:       

         
    

požehnaný stav: 
priestupný deň: R         

             
 K       

         
       
     

prorok:                                                   

rohož:      
strmeň:        

   
súboj:       

 
súkno:       
súsošie:       

šabľa:         
      

šarlatán:      

talizman:       
        

táltoš: V      
    

tavenie kovov:     
tetiva:     
tobolka:        
tóga:        

         
       A  

        
  K       

   V    
       

 
trám:        

   
trstenica:    
turul:      A  O

       

tylová kosť:    
tyran:      

Uhorsko:      K
          

N      M  S  R  C
 S  S  

ústie:           
 

uzda:        
    

uzurpátor trónu:      
 

váhadlová studňa:     

val:        
 

vavrínový:        E  
    

včelí vosk:        
       

verejné súdne pojednávanie:     
       

vojnová daň:        
 

vojnový zajatec:      

vtelenie Pána:   
vzdať hold:      
vzdelanosť:       
vzpínajúci sa kôň:        

zabalzamovať:      
   

závažie:         
     

zbeh:    
zliatina:      

   
zostúpenie Ducha svätého: D      

 S        
   D    

          
N         

  T      V   
zrúcaniny:       

   
zvitok:    
živica:        

    
žold, žoldnier:       
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Nové odborné termíny v učebnici  

amfiteáter:      R   
           

archeológia:       
            

architektúra (stavebníctvo):    
           

barbar:  M          
Biblia:            
chov zvierat:      

          
cisár:           
deľba práce:      

          
demokracia:         

             
démos:       

        
divadlo:              
faraón:    E         
gladiátor:       

R         
               

hieroglyf:    E         
klinové písmo:     V  

             
kmeň:       

             
kmeňový zväz:     

         
knieža:            
kráľovstvo:        

           
lov:              
ľudové zhromaždenie:        

        
        

        
         

mágia:        
      

          
mesto:        

             
mestský štát:        

         
monoteizmus (jednobožstvo):    

           
múmia:       

        
mýtus:  M          
nástroje - ich používanie a vyhotovenie:    

        
            

nomádske pastierstvo:      
                

obchod:       
         

obrábanie pôdy:    
       

        
otrok:         

              
polyteizmus (mnohobožstvo):     

           
pračlovek:      

               
pravek:       

        
             

pravlasť:       
        

provincia:   I     R  
            

pyramída:        
         

remeselníctvo:      
     
         

republika:        
             

ríša:          
           

rod:       
          

rybolov:          
sochárstvo:       

         
sťahovanie národov:    E   

               
starovek:         

         
Starý zákon:       

 K         
táltoš:     M    

        
   

trh:       
     

 K              
ugrofínsky:     M  

 E            
výmena:     

       
        

         
výroba:      

              
závlahové poľnohospodárstvo:   

     
         

zbieranie:       
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Chronológia

Dátumy tu nasledujú po sebe v časovom slede, a to nie 
je celkom totožné s poradím, ako ich preberá učebnica.

Pred narodením Krista:

35 000–10 000: objavenie sa dnešného rozumného 
človeka. Nástroje z kameňa a kosti. Jaskynné maľby.

okolo r. 8000: počiatky výstavby Jericha. 
okolo r. 5000–2000: novšia doba kamenná. Rozšíri sa 

obrábanie pôdy a chov zvierat. Pradenie, tkanie, 
pálenie hliny.

4. tisícročie:: hrnčiarsky kruh, odlievanie medi.
3500 - 3000: vznik závlahového poľnohospodárstva 

v Mezopotámii a Egypte.
okolo r. 3000: vznik písma.
3000 - 2500: obdobie sumérskych mestských štátov 

v Mezopotámii.
2900: zjednotenie Egyptskej ríše (Menés).
okolo r. 2700: kráľ Gilgameš.
po r. 2000: zjednotenie Babylonskej ríše.
1800 - 1200: doba bronzová.
1792 - 1750: panovanie Chammurapiho.
okolo r. 1500: príchod Árijcov do Indie.
okolo r. 1400: grécki bojovníci (Achajci) obsadia 

Krétu.
okolo r. 1200: grécki bojovníci (Achajci) zničia Tróju.
okolo r. 1100: dórske prisťahovalectvo na Balkánsky 

polostrov. Mykény zničené.
okolo r. 1000: kráľ Dávid zjednotí štát Izrael. Jeho 

hlavným mestom je Jeruzalem.
okolo r. 1000: začína sa formovanie samostatného 

národa starých Maďarov.
okolo r. 900: založenie Sparty.
okolo r. 800: Homér. - Feničania založia Kartágo.
776: prvá olympiáda, začiatok gréckeho letopočtu.
753: založenie Ríma.
okolo r. 580: Židov zavlečú do Babylonu. Začiatok 

“babylonskeho zajatia”. (Trvá asi 50 rokov)
510: úplné víťazstvo demokracie v Aténach. Koniec 

kráľovstva v Ríme.

okolo r. 500: Budha.
koniec 6. storočia: perzský veľkráľ Dareios organizuje 

veľkú ríšu.
490: bitka pri Maratóne.
480: bitky pri Termopýlach a Salamíne.
polovica 5. storočia: zlatý vek Atén (doba Periklova).
polovica 6. storočia: macedónsky kráľ Alexander Veľký 

vytvorí obrovskú ríšu.
druhá polovica 3. storočia: prvá a druhá púnska vojna 

(presne: 264. - 202.)
polovica 3. storočia: Ašoka zjednotí Indiu.
koniec 3. storočia: Prvý cisár (Čin Ši Chuang-ti) zjednotí 

Čínu.
polovica 2. storočia: Rím zničí Kartágo a obsadí 

Korint.
1. storočie: obdobie občianskych vojen v Ríme (kríza 

republiky).
73 - 71: Spartakovo povstanie otrokov.
48: Caesar získa neobmedzenú moc.
15. marec 44: atentát na Julia Caesara.
27 pred Kr. - 14 po Kr.: panovanie Augusta.

Po narodení Krista:

polovica 1. storočia: panovanie Neróna (presne: 54. 
- 68.)

okolo r. 100: najväčšia rozloha Rímskej ríše (v čase 
panovania cisára Traiana).

313: povolenie slobodného vyznávania kresťanskej 
viery v Rímskej ríši (Konštantín Veľký).

koniec 4. storočia: Huni v Európe.
395: rozdelenie Rímskej ríše.
4. - 5. storočie: starí Maďari sa presťahujú do Magna 

Hungaria.
476: pád Západorímskej ríše.
5. storočie: na území Rímskej ríše vznikajú germánske 

štáty.
polovica 8. storočia: starí Maďari v Levédii.
polovica 9. storočia: starí Maďari na území Etelköz.
895 - 900: príchod starých Maďarov do vlasti.
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164 R    

A      
A  
A   
A   
A    
A  
A   
A  V       

   
   

 
A    
A  

   
A   
A  
A   
A  

  
A  
A       
A    

  
  

   
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 

  

C  
 H   

C   
C  
C   
C  M   

  
      

      
  

C  K  T   

   
D   
D  

   
D   

    
 

D   
D  
D  
D  T  

  

E  
E  
E  
E   
E   

   
     
 
 R   

 

   
 

   
    
 
   
 

H  
H    
H  A  
H    

 
H  
H  
H  

 
H    
H  
H  
H   

  
H  
H  

   
  

H   
H       
H  
H  C  
H   

 
   

H  
H       
H  

I  
I  
I  

  
 

 A  
  L  

   
 →  

 
   

 
 K   
  
  
  
 C    

 
 

   

K  
   
  

   
 

K  
K  
K  

  
 

 A     
 A      

K  
K   

  
K  
K  V   
K   

 
    
 

   
 M   

 C  
     

 
K  T  

  
 →  

K  

 
  

L    

Register mien a pojmov

D                
         D           
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165R    

L     
  

L   
L  
L  M  
L  

  
L    
L  

      
 

   

M  
 

M  
    

 
M   
M    

 
 

M   
M  M  
M  
M  
M  
M   
M   

  
 →  

M    
    

 
M  S  

 
M  
M   

  
N     
N   
N  
N   

     
 

N     
N  

     
O  → A  
O  
O   

  
 

O  
O  
Ó  

       
O  

 

  
    

 A      
      
  

 
  

 
 

  
   

  
     

 
 

        
  

S  
 

   
   

   
 

    
    

 
   

   
  

  
  

 
 V  

  
      

  
  
   

   

R  II  
R  
R    

      
   

R      
R  A  

S   
 

 
S  
S  
S  H  
S  
S  

     
S  
S  
S   
S  
S   

S  
S  
S  
S  

  
S    

  
 

 
  

S   
S  
S   

 L  
S  
S   
S  → S  

T   
T     

   
T  
T  

  
T   
T  

 
T  
T  T  

  
 

T  
T   
T  

     
 

  
 

V     
V  
V  
V  

 
   

V   
   

  
  

 V  

  

   
      

   
    

 →   
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Ú                                                      

I.   ŽIVOT V PRAVEKU                                   

K        (Čítanie)        
                                          

   I   (Čítanie)               
  A                                  
                                     

Č   (Čítanie)                         
                                
   V                                         

S    (Čítanie)                    
                              

N       
    (Čítanie)            

                                                

II.  KDE SA SKRÝVA MINULOSŤ?                       

    (Čítanie)                     
                                          
                                   

 L                                            

III. STAROVEKÝ VÝCHOD                              

  M                                       
O      (Čítanie)   

 E                                         
  K       E           
A    (Čítanie)                       

   V  I   Č                         
N   (Čítanie)                            
H   (Čítanie)                            

 A     V                   
                                      
O     (Čítanie)          

                                                

IV. STAROVEKÉ GRÉCKO                               

                                    
                                     
R    K  (Čítanie)                         
  O                                        
S     (Čítanie)   
O    (Čítanie)            

  S  A                                      
N    (Čítanie)                  

 S                                  
   M                                    
                                   
  A                             
O   (Čítanie)                          

  V       
                                            

R         
(Čítanie)                                             

 R  A  V                             
                                                

V. STAROVEKÝ RÍM                                    

                                    
  R                                          

 R   E   (Čítanie)                      
  H                             
T   (Čítanie)                           

 A                                 
  C                                            
L  (Čítanie)                                      

  R                                           
D      (Čítanie)                
S     (Čítanie)           
 V                                        
                                   
  K                                        
V   (Čítanie)                         

 R    R                 
   R                                      
Č       (Čítanie)   

                                               

VI. PREDHISTÓRIA MAĎARSKÉHO NÁRODA         

                              
                                            
T  (Čítanie)                                      

 K                                       
    M   K              
D    M  (Čítanie)        

                                               

M                                            
N                          
C                                            
R                                  

Obsah
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N  T   V   T      
A    I   R    

 A      S  M   M    V  E  
  I M     A T   A   

   T    N    S  K
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