
Krásný nový týden, šesťáci! 

Jak se vám daří? Moc vás všechny zdravím! 

 

Situace se vyvíjí tak, že se bohužel ještě nějaký čas neuvidíme, ale my se s tím popereme, jak 

nejlépe umíme 

Tento týden se budeme stále věnovat Řecku! 

Minulý týden jste dostali úkol, nikdo jste se neozvali, že potřebujete pomoc, tak 

předpokládám, že jste si s tím poradili, případně mezi sebou zkonzultovali!:-) Já vás tedy 

nyní poprosím, abyste své odpovědi v sešitu vyfotili a poslali mi na e-mail 

chroustova@zsstjicin.cz k nahlédnutí Nic nepřepisujte, opravdu mi stačí vyfotit vaši práci 

z minulého týdne.  

 

Už jsme se seznámili s počátky řecké kultury, z které se vyvinula evropská civilizace. Víte, že 

civilizace na Krétě a v Řecku byla rozdílná, a že tyto kultury existovaly vedle sebe, 

nenavazovaly na sebe. Věřím, že se také dokážete orientovat v mapě. 

A co nás čeká tento týden? 

Antické Řecko – městské státy, velké řecká kolonizace a její důsledky, řecká tyranida. 

Budeme pracovat s učebnicí a stranách 79 – 81. 

Nejdřív se text v učebnici přečtěte, poté si projděte zápis – čemu nebudete rozumět, zkuste 

v učebnici dohledat, zeptat se spolužáků, napsat mně 

Níže mám pro vás připravený zápis (vytisknout nebo přepsat do sešitu:)).  
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Antické Řecko 

 

 

Formování městských států 

(archaické období 8. – 6. stol.př.n.l.) 

• osídlení v údolích mezi horami – nevznikl jednotný centralizovaný stát 

• řada malých státečků – nejprve vznik centrální vesnice na chráněném místě – 

městský stát = polis – postupně si podmaňuje okolí 

• ve městě žili převážně zemědělci a chodili každý den za prací na pole 

• vládnoucí vrstva = obyvatelé města = občané 

• občan - práva a povinnosti: 

 právo volit a být volen – stát řídili volení úředníci 

 právo vlastnit pozemky a budovy 

 podílet se na politickém dění 



 povinnost sloužit ve vojsku 

 podřizovat vlastní zájmy obecným zájmům 

 v případě potřeby stát finančně podporovat 

• občanství dědičné 

• nejvyšší úřady – příslušníci bohaté aristokracie 

Dórové – splynuli s obyvatelstvem, někde vytvořili vládnoucí vrstvu (např. ve Spartě) 

 

Velká řecká kolonizace (osídlování) 

• kolonie = nové osady, kvůli nedostatku půdy a surovin 

 metropole = mateřské město, které organizovalo kolonizaci 

• kolonizátoři ztráceli v původním polis svoje občanská práva, ale získávali je v nových 

koloniích 

• Řecké kolonie vznikaly: jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře, pobřeží jižní 

Francie a Španělska 

• dovoz do kolonií: řemeslné výrobky, olej, víno 

 vývoz do Řecka: levné obilí 

• pěstování obilí se v Řecku již nevyplatilo – úpadek drobných zemědělců 

• velkostatkáři pěstují hlavně olivy a víno 

• prohlubují se majetkové rozdíly mezi lidmi 

• rozkvět řemesel – vývoz do kolonií 

• řemeslníci bohatnou 

• tyranida – jedinci se pokusili o vládu, aristokracie zbavena politické moci (např. 

v Athénách) 

• tyranidy končí nejdéle po 1 století (např. v Athénách r. 510 př.n.l.) 

• návrat demokracie – vládnoucí vrstvou plnoprávní občané 

• nejsilnější městské státy Sparta a Athény 

 


