
Krásný májový týden, šesťáci. 

Všechny vás moc zdravím a děkuji za vaše zprávy, jsem ráda, že se vám daří dobře. 

Tento týden se dozvíme nové informace o Alexandru Makedonském, o konci řecké 

samostatnosti, o helenismu, atd. 

Budeme potřebovat učebnici na stranách 86. – 89. Vašim úkolem bude přečíst si text 

v učebnici (Od nadpisu Makedonská nadvláda na str. 86), nezapomeňte na barevné sloupce 

s texty na krajích stránek, dozvíte se spoustu zajímavostí. Po přečtení si ústně odpovězte a 

otázky v učebnici a poté přepište zápis do sešitu. 

 

Zápis: 

MAKEDONSKÁ NADVLÁDA A KONEC ŘECKÉ SAMOSTATNOSTI  

(4. – 2. stol. př. n. l.)  

- starověcí Makedonci byli Řekové (o mnoho později jejich jméno přejaly slovanské kmeny, 

které se v oblasti usadily)  

- starověká Makedonie byla království; s řeckými městskými státy Makedonci obchodovali  

- oslabení řeckých městských států (od peloponéské války) využil král Filip Makedonský a 

Řecko si roku 338 př. n. l. podmanil  

- Filipův syn Alexandr Makedonský vedl po smrti svého otce tažení proti Persii → do tří let 

ovládl Persii, Egypt a nakonec dosáhl až řeky Indu  

- na dobytém území zakládal nová města nesoucí jeho jméno - Alexandrie  

- Alexandr nečekaně zemřel roku 323 př. n. l. v Babylonu  

- Alexandr Makedonský neměl dědice, vlády se tedy v jednotlivých částech říše ujali 

vojevůdci, kteří mezi sebou začali soupeřit o nadvládu → obrovská říše se rozpadla na 

několik menších států – helénistické státy Makedonie, Egypt, Sýrie  

- helénismus – označuje kulturu, která vznikla smíšením původní kultury východních národů s 

kulturou řeckou (Řekové – Heléni)   

- v době vzniku helénistických říší začal sílit v západním Středomoří malý stát – ŘÍM  

- roku 168 př. n. l. Římané porazili Makedonce v bitvě u Pydny a připojili Řecko k římské říši  

 

Tento týden mi, prosím, na e-mail: chroustova@zsstjicin.cz pošlete odpověď na následující 

otázky:  Víte, co znamená, když se řekne, že někdo rozetnul gordický uzel?  

A jak toto úsloví souvisí s Alexandrem Makedonským? 

 

Děkuji. Mějte se krásně.   Blanka Chroustová 
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