
Poznámky 
- nejprve si probíranou látku přečtěte v učebnici, pak si poznámky opište, nebo vlepte do sešitu. 
Pokud budete vlepovat, pečlivě si projděte a barevně vyznačte to podstatné. V této látce je důležité,  
abyste se naučili znát řecké bohy, patří to ke všeobecné vzdělanosti. 
- probíraná látka je v učebnici na straně 90- 93. 
 

Kultura starověkého Řecka 
 
Náboženství 
 
Starověcí Řekové uctívali mnoho bohů. Takový systém se nazývá polyteismus. Řečtí bohové sídlili na 
bájné hoře Olymp. V jejich čele sál Zeus (skloňujeme Dia, Diovi…), jeho manželkou byla bohyně Héra. 
Ostatní bohové: 
Poseidon  vládce moří 
Afrodita   bohyně krásy 
Palas Athéna  bohyně moudrosti 
Apollon   bůh umění a lékařství 
Arés   bůh války 
Artemis   bohyně lovu 
Hermes   posel bohů 
Hefaistos  bůh ohně, božský kovář 
Demeter  bohyně plodnosti, úrody  
Hestia   bohyně domácího krbu 
Hades   bůh podsvětí, nesídlil na Olympu 
 
Písmo a literatura 
 
- písmo bylo přejato od Féničanů, postupně se vyvinula řecká abeceda, která je užívána dodnes. 
- mezi nejznámější literární texty starověkého Řecka patří eposy Íllias a Odysseia, o kterých jsme již 
hovořili. Ač pocházejí z doby kolem 12. -8. st. př. n. l., byly zaznamenány historikem Hérodotem v 5. 
st. př. n. l. Sám Hérodotos byl označovaný jako otec dějepisu.  
 

Věda 
 
Lékařství 
- lékař Hippokratés shrnul do svých poznatků pozorování tehdejší jemu známých poznatků, poukazuje 
na souvislosti způsobu života, výživy, zdravotního stavu, psychiky lidí. Nemoci vyvozuje z 
nerovnováhy čtyř základních tělesných šťáv: černé žluče (melos), žluté žluče (chole), krve (sanguis) a 
slizu (flegma). Hippokrates zformuloval také základní chování lékaře k pacientovi, tzv. Hippokratovu 
přísahu: vždy dbát o zdraví pacienta a nepropůjčit se k ničemu zlému. 
 
Přírodní vědy 
 
- staří Řekové dokázali popsat sluneční soustavu. Od starých Řeků známe některá základní 
matematická pravidla, např. Thaletovu větu (Thálés Mílétský), Pythagorovu větu (Pythagoras). 
Velkým pozorovatelem přírody byl Archimedes, který zformuloval základní zákony mechaniky, např. 
fungování kladky a páky.   
- filozofie = milovat moudro. Věda, která se zabývá teoretickými myšlenkovými systémy a je schopna 
předjímat řadu vědeckých objevů. Nejvýznamnějšími řeckými filozofy byli Sokrates, Platon a 
Aristoteles. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i_z%C3%A1kladn%C3%AD_t%C4%9Blesn%C3%A9_%C5%A1%C5%A5%C3%A1vy


Doporučený film 
Souboj Titánů (2010) 
 
 



Vyplň  a do 17. 4. 2020 odešli ke kontrole, 
ideální je ve wordu 
 
Kultura Starověkého Řecka I. 
 
1. Co je obsahem Hippokratovy přísahy a kdo Hippokratovu přísahu skládá? 
 
 
2. K jednotlivým řeckým bohům přiřaď jejich funkci: 
 
Arés  
Hermes 
Artemis 
Afrodita 
Deméter 
 
3. Kde sídlili řečtí bohové a kdo jim vládl? 
 
 
4. Kterému bohu či bohyni přiřadíme určitou vlastnost, popř. znak. 
 
nesnese odporu, dokonce ani od bohů 
ochránkyně rodiny 
miluje moudro, nese ve znaku sovu 
 
 
 
5. Jaké důležité události zaznamenal historik Hérodotos? 
 
 
6. Co je obsahem slova filozofie? Jmenuj jednoho řeckého filozofa. 
 
 
 
7. Který řecký matematik žil v Malé Asii? Přijdeš na to, pokud si vybavíš řecko – 
perské války. 
 
 


